
ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ  

ΛΟΚΟ ΘΟΡΗΛΘΗΑ                                 

ΓΖΚΟ ΒΔΙΟΤ- ΒΟΥΑ                  

ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ            

Α Π Ο  Π Α  Κ Α 

Από ηο Πρακηικό ηης αριθ. 16/02 ΗΟΤΛΗΟΤ 2020 ΣΑΘΣΗΘΖ  

                  ζσνεδρίαζης ηης ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ηοσ Γήμοσ ΒΔΙΟΤ - ΒΟΥΑ.- 

 

ΑΡΗΘΚΟ  ΑΠΟΦΑΖ   92/2020. 

  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 2α Ηοσνίοσ 2020, ημέρα  Σρίηη και ώρα 11:00 ζε ηαθηηθή  

ζπλεδξίαζε θαη ύζηεξα από πξόζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο κε αξ. πξση. 3719/29.05.2020  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.θ. Μαλάβεο Π. Αζαλάζηνο θαη Βνπδνύξεο Νηθόιανο. 

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

πξαθηηθώλ.          

Θέμα 5ο : Έγκριζη πρωηοκόλλοσ προζωρινής και οριζηικής παραλαβής ηοσ έργοσ : «Έργα 

διαμόρθωζης πλαηείας Σ.Θ. Υαλκείοσ», με αριθ. μελ. 05/2016. 

 
    Ο Πξόεδξνο ηεο Ο.Δ. εηζεγνύκελνο ην  πέμπηο ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, ζέηεη ππόςε  

ησλ κειώλ ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξ. ηδ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Ν. 3852/2010 ζύκθσλα κε ηηο 

νπνίεο : «Η Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή …αζθεί θαζήθνληα αλαζέηνπζαο αξρήο γηα ηηο ζπκβάζεηο έξγνπ, 

κειεηώλ, ππεξεζηώλ θαη πξνκεζεηώλ, αλεμαξηήησο πξνϋπνινγηζκνύ πιελ ησλ πεξηπηώζεσλ πνπ 

ππάγνληαη ζηελ αξκνδηόηεηα ηνπ Γεκάξρνπ γηα ηελ απεπζείαο αλάζεζε». 

  Σηε ζπλέρεηα έζεζε ππόςε ησλ κειώλ ηελ εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο Τερληθώλ Υπεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ, ε 

νπνία έρεη σο θάησζη : 

 

Θέμα  :  Έγκριση Πρωτοκόλλοσ προσωρινής και οριστικής παραλαβής τοσ έργοσ <<ΕΡΓΑ 

ΔΙΑΜΟΡΦΩΗ ΠΛΑΣΕΙΑ Σ.Κ. ΥΑΛΚΕΙΟΤ>>  με αριθμό μελέτης 05/2016 

  Η πξνζωξηλή θαη  νξηζηηθή  παξαιαβή αθνξά ζην έξγν: «ΕΡΓΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΗ ΠΛΑΣΕΙΑ Σ.Κ. ΥΑΛΚΕΙΟΤ»  
κε αξηζκό κειέηεο 05/2016. 
  Σελ 01/06/2017  ππνγξάθεθε ην αξηζκ. 8005/2017 ζπκθωλεηηθό πνζνύ 12.578,55 € ρωξίο ην Φ.Π.Α., κε 
πξνζεζκία πεξαίωζεο ηξείο  (3) κήλεο, ήηνη κέρξη 01-09-2017 
Επηβιέπνληεο νξίζηεθαλ 1. Άλλα Κνθθίλνπ θαη 2. Έιιε Κακηζηώξα γηα ηα Η/Μ  
Με ηελ αξηζκ. 139/2017 Α.Δ.. εγθξίζεθε 1

ε
 παξάηαζε κέρξη 01/12/2017 θαη κε ηελ αξηζκ. 186/2017 Α.Δ.. 

εγθξίζεθε 2
ε
 παξάηαζε κέρξη 01/01/2018.   

Σηο εξγαζίεο ν αλάδνρνο ηειείωζε εκπξόζεζκα, ήηνη ζηηο 20/12/2017, όπωο πξνθύπηεη από ηε βεβαίωζε 
πεξαίωζεο ηνπ  Πξνϊζηακέλνπ Δ/λζεο Σ.Τ θαη Πνιενδνκίαο ηνπ Δήκνπ καο. 
Σν αλωηέξω έξγν εθηειέζηεθε  κε ηνπο όξνπο ηεο 05/2016 κειέηεο ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο ηνπ Δήκνπ, ζπλνιηθνύ 
πξνϋπνινγηζκνύ 29.995,04 €. 

ΑΔΑ: ΩΩΑΚΩ9Π-92Σ



Η επηηξνπή παξαιαβήο πνπ νξίζηεθε κε ηελ  αξηζκ. 7/2020 Α.Δ.. έιεγμε θαηά ην δπλαηόλ ηηο εθηειεζκέλεο 
εξγαζίεο θαη βξήθε απηέο ζύκθωλεο κε ηηο πνζόηεηεο ηεο ηειηθήο επηκέηξεζεο, ε νπνία ζεωξήζεθε από ηνλ 
Πξνϊζηάκελν  Δ/λζεο Σ.Τ. & Πνιενδνκίαο ηνπ Δήκνπ καο ζηηο 12/01/2018.. 
Έηζη ινηπόλ ζηηο 30/03/2020 ππνγξάθεθε από ηελ επηηξνπή ην πξωηόθνιιν πξνζωξηλήο θαη νξηζηηθήο παξαιαβήο 
πξνθεηκέλνπ λα εγθξηζεί από ηελ Οηθνλνκηθή Επηηξνπή ηνπ Δήκνπ καο.  
Με ην παξόλ έγγξαθό καο δεηείηαη ε έγθξηζε ηνπ Πξωηνθόιινπ νξηζηηθήο  παξαιαβήο πνπ  αθνξά ζην έξγν: 
«ΕΡΓΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΗ ΠΛΑΣΕΙΑ Σ.Κ. ΥΑΛΚΕΙΟΤ»  κε αξηζκό κειέηεο 05/2016. 

 
 

Ο Πξνϊζηάκελνο 
Δ/λζεο Σ.Τ. 

 
Δεκήηξηνο Πνιίηεο 

Πνιηηηθόο Μεραληθόο ΠΕ3 
 

 

  Ύζηεξα από ηα παξαπάλσ θαιεί ηε Ο.Δ. λα απνθαζίζεη ζρεηηθά.  

    Η Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή αθνύ έιαβε ππόςε ηα αλσηέξσ, είδε ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηεο Ννκνζεζίαο 

θαη κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε  

Α Π Ο Φ Α  Η Ε Δ Η    ΟΚΟΦΩΛΑ 

 

       Εγκρίνει ηο από 30/03/2020 πρωηόκολλο προζωρινής και οριζηικής παραλαβής ηοσ έργοσ «Έργα 

διαμόρθωζης πλαηείας Σ.Θ. Υαλκείοσ» με αριθ. μελέηης 05/2016, αναδότοσ ηης εηαιρείας 

«ΓΗΑΛΛΖ Γ. ΣΖΡΟ & ΗΑ Δ.Δ.»,  ως καλώς έχον. 

 

  Η απόθαζε απηή έιαβε α/α : 92/2020 

  Αθνύ ζπληάρζεθε ε παξνύζα, ππνγξάθεηαη όπσο αθνινπζεί:  

 

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

                                                                               1.- Σρωγάδης Βαζίλειος 

                                                                               2.- ιάτος Ανδρέας 

                                                                               3.- Κπεκιάρης Γημήηριος 

  ΑΛΛΗΒΑ ΠΑΠΑΘΤΡΗΑΘΟ                                  4.- Γαληβίγκας Γεώργιος 

      

      

Ακριβές απόζπαζμα 

Εεσγολαηιό.- 

O ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ ΟΗΘ.Δ      

 

  ΑΛΛΗΒΑ ΠΑΠΑΘΤΡΗΑΘΟ 

ΑΔΑ: ΩΩΑΚΩ9Π-92Σ
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