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Από ηο Πρακηικό ηης αριθ. 20/29 ΗΟΤΛΗΟΤ 2020 ΣΑΘΣΗΘΖ  

                  ζσνεδρίαζης ηης ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ηοσ Γήμοσ ΒΔΙΟΤ - ΒΟΥΑ.- 

 

ΑΡΗΘΚΟ  ΑΠΟΦΑΖ   118/2020. 

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

Γήκαξρν Βέινπ- Βόραο, σο Πξόεδξν, β) Τξσγάδε Βαζίιεην, γ) Σηάρν Αλδξέα, δ) Μπεθηάξε Γεκήηξην,  

ε) Γαιεβίγθα Γεώξγην, ζη)Μαλάβε Αζαλάζην ηνπ Παλαγηώηε, θαη δ) Βνπδνύξε Νηθόιαν, σο κέιε,  

ζπλεδξίαζε ζήκεξα ηελ 29η Ηοσνίοσ 2020, ημέρα  Γεσηέρα και ώρα 11:30 ζε ηαθηηθή  

ζπλεδξίαζε θαη ύζηεξα από πξόζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο κε αξ. πξση. 4639/25.06.2020  πνπ  

θνηλνπνηήζεθε λόκηκα θαη εκπξόζεζκα ζε θάζε έλα από ηα κέιε ηεο ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ  

Ν.3852/2010 & ηνπ Ν. 4555/2018 θαη αλαξηήζεθε ζηνλ πίλαθα αλαθνηλώζεσλ ηνπ Γεκνηηθνύ  

Καηαζηήκαηνο, γηα λα ζπδεηήζεη θαη λα πάξεη απόθαζε γηα ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

  Σηε ζπλεδξίαζε ήηαλ παξόληα ηα κέιε: α]Παπαθπξηάθνο Αλλίβαο- Γήκαξρνο Βέινπ-Βόραο -

Πξόεδξνο, β] Τξσγάδεο Βαζίιεηνο, γ] Σηάρνο Αλδξέαο, δ] Μπεθηάξεο Γεκήηξηνο ε] Γαιεβίγθαο 

Γεώξγηνο θαη απόληεο νη  θ.Μαλάβεο Π. Αζαλάζηνο θαη Βνπδνύξεο Νηθόιανο 

  Τνλ θ. Μαλάβε Π. Αζαλ. πνπ απνπζίαζε αλαπιήξσζε ν θ. Μαλάβεο Γ. Αζαλ. 

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

πξαθηηθώλ.          

Θέμα 3ο : Περί ζσγκρόηηζης επιηροπής διαγωνιζμού για ηην εκηέλεζη ηης μελέηης, με ηίηλο :  

             «Κελέηη λειηοσργίας και διατείριζης θαναριών οδικής κσκλοθορίας». 

 

   Ο Πξόεδξνο ηεο Ο.Δ. εηζεγνύκελνο ην ηρίηο ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ζέηεη ππόςε ησλ κειώλ 

ηεο Ο.Δ. , όηη ζύκθσλα κε ην άρθρο 72 παρ.1 ηοσ Λ.3852/2010: «Η νηθνλνκηθή επηηξνπή είλαη 

όξγαλν παξαθνινύζεζεο θαη ειέγρνπ ηεο νηθνλνκηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ δήκνπ. Δηδηθόηεξα έρεη ηηο 

αθόινπζεο αξκνδηόηεηεο: […]ε) κε ηελ επηθύιαμε ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ παξόληνο, θαηαξηίδεη ηνπο 

όξνπο, ζπληάζζεη ηε δηαθήξπμε, δηεμάγεη θαη θαηαθπξώλεη όιεο ηηο δεκνπξαζίεο ζύκθσλα κε ηελ 

θείκελε λνκνζεζία. Γηα ηε δηεμαγσγή ησλ δεκνπξαζηώλ θαη ηελ αμηνιόγεζε ησλ πξνζθνξώλ κπνξεί 

λα ζπγθξνηεί επηηξνπέο, από κέιε ηεο, δεκνηηθνύο ή δεκόζηνπο ππαιιήινπο ή εηδηθνύο επηζηήκνλεο». 

     Δπίζεο ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ.9 α & γ ηνπ αξ. 221 Ν.4412/2016 : «α) Γηα ηε 

δηεμαγσγή ησλ δηαγσληζκώλ ηνπ παξόληνο Βηβιίνπ ε αλαζέηνπζα Αξρή ζπγθξνηεί, κεηά από δεκόζηα 

θιήξσζε, κε απόθαζή ηεο, Δπηηξνπή Γηαγσληζκνύ, πνπ απνηειείηαη από ηξία κέιε. Γύν από ηα κέιε 

είλαη ηερληθνί ππάιιεινη «θαηεγνξίαο ΠΔ»…γ) Έλα από ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνύ κε ηνλ 

αλαπιεξσηή ηνπ ππνδεηθλύεηαη ζε θάζε πεξίπησζε από ην Τερληθό Δπηκειεηήξην Διιάδνο, κεηά από 

ζρεηηθό αίηεκα ηεο αλαζέηνπζαο Αξρήο. Ο εθπξόζσπνο ηνπ Τ.Δ.Δ. πξνθύπηεη από δεκόζηα θιήξσζε 

πνπ δηελεξγείηαη ζην Τ.Δ.Δ. κε βάζε θαηάινγν πνπ ζπληάζζεηαη θαηόπηλ ζρεηηθήο πξόζθιεζεο αλά 

θαηεγνξία θύξηαο κειέηεο θαη' έηνο. ». 

    Σηελ ζπλέρεηα ν Πξόεδξνο αλαθέξεη ην από 22.06.2020 πξαθηηθό θιήξσζεο ηεο  Γ/λζεο Τερληθώλ 

Υπεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ, θαζώο θαη ην κε Αξηζ.Πξση. 10909/02-04-2020/20-06-2020 έγγξαθν ηνπ 

Γήκνπ Κνξηλζίσλ, Γ/λζε Τερληθώλ Υπεξεζηώλ θαη Πνιενδνκίαο θαη ην κε αξηζ. Πξση. 529/10.06.2020 

έγγξαθν ηνπ Τερληθνύ Δπηκειεηεξίνπ Διιάδαο, Πεξηθεξεηαθό Τκήκα Πεινπνλλήζνπ, γηα ηε 

ζπγθξόηεζε Δπηηξνπώλ δηαγσληζκώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηεο κειέηεο κε ηίηιν : «Κελέηη λειηοσργίας 

και διατείριζης θαναριών οδικής κσκλοθορίας» 

ΑΔΑ: ΨΩΞΥΩ9Π-328



     Καηόπηλ ησλ αλσηέξσ ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ζα πξέπεη λα ζπγθξνηήζεη ηελ ελ ιόγσ επηηξνπή θαη 

αθνύ έιαβε ππόςε ηεο : 

Α)  ηα άξζξα 72, 94 θαη 95 ηνπ Ν. 3852/2010,  

Β)  ην άξζξν 221 παξ. 3 θαη 9 α θαη γ ηνπ Ν. 4412/2016,  

Γ) ην κε Α.Π. 529/10-06-2020, έγγξαθν ηνπ Τερληθνύ Δπηκειεηεξίνπ Διιάδαο, Πεξηθεξεηαθό Τκήκα 

Πεινπνλλήζνπ, 

Γ) ην κε Α.Π. 10909/02-04-2020/20-06-2020 έγγξαθν ηνπ Γήκνπ Κνξηλζίσλ, Γ/λζε Τερληθώλ 

Υπεξεζηώλ θαη Πνιενδνκίαο θαη ηα απνηειέζκαηα έρνπλ σο εμήο : 

 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΚΟΦΩΛΑ 

 

1. Σπγθξνηεί ηελ Δπηηξνπή δηαγσληζκνύ κειέηεο : «Κελέηη λειηοσργίας και διατείριζης 

θαναριών οδικής κσκλοθορίας», ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγ. 9 ηνπ άξζξνπ 221 ηνπ Ν. 

4412/16 σο παξαθάησ: 

  

Α/Α ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

1. Πνιίηεο Γεκήηξηνο, Πνιηηηθόο 

Μεραληθόο ΠΔ3  

Σαληάξκε Γεσξγία, Αγξνλόκνο – Τνπνγξάθνο 

Μεραληθόο ΠΔ6 

2.  Πεληέξεο Πέηξνο, Αγξνλόκνο 

Τνπνγξάθνο Μεραληθόο ΠΔ  

Σηαπξηαλόπνπινο Απόζηνινο, Πνιηηηθόο 

Μεραληθόο ΠΔ 

3.  Κσζηήξεο Γεώξγηνο, Πνιηηηθόο 

Μεραληθόο  

Παπαλαζηαζίνπ Φξήζηνο, Πνιηηηθόο θαη 

Μερ/γνο Μεραληθόο  

 

Ωο Πρόεδρος ηης Δπιηροπής νξίδεηαη ν θνο Γεκήηξηνο Πνιίηεο, Πνιηηηθόο Μεραληθόο ΠΔ3   

  

 Η απόθαζε απηή έιαβε α/α : 118/2020 

  Αθνύ ζπληάρζεθε ε παξνύζα, ππνγξάθεηαη όπσο αθνινπζεί:  

 

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

                                                                               1.- Σρωγάδης Βαζίλειος 

                                                                               2.- ιάτος Ανδρέας 

                                                                               3.- Γαληβίγκας Γεώργιος     

  ΑΛΛΗΒΑ ΠΑΠΑΘΤΡΗΑΘΟ                                  4.- Κπεκιάρης Γημήηριος 

     5.- Κανάβης Γ. Αθανάζιος 

           

Ακριβές απόζπαζμα 

Εεσγολαηιό.- 

O ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ ΟΗΘ.Δ      

 

  ΑΛΛΗΒΑ ΠΑΠΑΘΤΡΗΑΘΟ 

 

 

 

 

 

 

ΑΔΑ: ΨΩΞΥΩ9Π-328
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