
ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ  

ΛΟΚΟ ΘΟΡΗΛΘΗΑ                                 

ΓΖΚΟ ΒΔΙΟΤ- ΒΟΥΑ                  

ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ            

Α Π Ο  Π Α  Κ Α 

Από ηο Πρακηικό ηης αριθ. 24/21 ΗΟΤΙΗΟΤ 2020 ΣΑΘΣΗΘΖ  

                  ζσνεδρίαζης ηης ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ηοσ Γήμοσ ΒΔΙΟΤ - ΒΟΥΑ.- 

 

ΑΡΗΘΚΟ  ΑΠΟΦΑΖ   143/2020. 

  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 21η Ηοσλίοσ 2020, ημέρα  Σρίηη και ώρα 11:00 ζε ηαθηηθή  

ζπλεδξίαζε θαη ύζηεξα από πξόζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο κε αξ. πξση. 5431/16.07.2020  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 

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

πξαθηηθώλ.          

Θέμα 8ο : Έγκριζη Πρωηοκόλλοσ προζωρινής και οριζηικής παραλαβής ηοσ έργοσ : «Έργα 

Γημοηικής Οδοποιίας Γήμοσ», με αριθμό μελέηης 11/2016. 

 
    Ο Πξόεδξνο ηεο Ο.Δ. εηζεγνύκελνο ην  όγδοο 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 : 

Έγκριση Πρωτοκόλλοσ προσωρινής και οριστικής παραλαβής τοσ έργοσ <<ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΣΙΚΗ 

ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΤ>>  με αριθμό μελέτης 11/2016. 

  Η πποζωπινή και  οπιζηική  παπαλαβή αθοπά ζηο έπγο: «ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΤ»  με απιθμό 

μελέηηρ 11/2016. 

  Mε ηην απιθμ. 26/2017 Α.Ο.Ε. ηο έπγο αναηέθηκε ζηην ΜΑΡΙΑ ΔΑΚΑΛΟΠΟΤΛΟΤ ΕΔΕ. 

  ηιρ 09/05/2017  ςπογπάθηκε ηο απιθμ. 6352/2017 ζςμθωνηηικό ποζού 69.979,04 € (σωπίρ ηο Φ.Π.Α.), με 

πποθεζμία πεπαίωζηρ έξι   (6) μήνερ και με έκπηωζη 57%. 

  ηιρ 17/10/2017 ζςνηάσθηκε ο 1
ορ

 Ανακεθαλαιωηικόρ πίνακαρ και θεωπήθηκε ζηιρ 17/10/2017 από ηον Πποϊζηάμενο 

Δ/νζηρ Σεσνικών Τπηπεζιών και Πολεοδομίαρ, ζηο ποζό ηων 69.979,04 € (σωπίρ ηο ΦΠΑ). 

  ηιρ 22/02/2018 ζςνηάσθηκε ο 2
ορ

 Ανακεθαλαιωηικόρ πίνακαρ (Σακηοποιηηικόρ) και θεωπήθηκε ζηιρ 23/02/2018 από 

ηον Πποϊζηάμενο Δ/νζηρ Σεσνικών Τπηπεζιών και Πολεοδομίαρ, ζηο ποζό ηων 68.922,63 € (σωπίρ ηο ΦΠΑ). 
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  Σιρ επγαζίερ ο ανάδοσορ ηελείωζε εμππόθεζμα, ήηοι ζηιρ 23/11/2017, όπωρ πποκύπηει από ηη βεβαίωζη 

πεπαίωζηρ ηος  Πποϊζηαμένος Δ/νζηρ Σ.Τ και Πολεοδομίαρ ηος Δήμος μαρ. 

  Σο ανωηέπω έπγο εκηελέζηηκε  με ηοςρ όποςρ ηηρ 11/2016 μελέηηρ ηηρ Σεσνικήρ Τπηπεζίαρ ηος Δήμος,  

πποϋπολογιζμού 162.741,94 € (σωπίρ ΦΠΑ). 

  Η επιηποπή παπαλαβήρ πος οπίζηηκε με ηην  απιθμ. 09/2020 Α.Δ.. έλεγξε καηά ηο δςναηόν ηιρ εκηελεζμένερ 

επγαζίερ και βπήκε αςηέρ ζύμθωνερ με ηιρ ποζόηηηερ ηηρ ηελικήρ επιμέηπηζηρ, η οποία θεωπήθηκε από ηον 

Πποϊζηάμενο  Δ/νζηρ Σ.Τ. & Πολεοδομίαρ ηος Δήμος μαρ ζηιρ 20/02/2018. 

   Έηζι λοιπόν ζηιρ 15/05/2020 ςπογπάθηκε από ηην επιηποπή ηο ππωηόκολλο πποζωπινήρ και οπιζηικήρ 

παπαλαβήρ πποκειμένος να εγκπιθεί από ηην Οικονομική Επιηποπή ηος Δήμος μαρ.  

 
  H ςνηάξαζα     Ο Πποϊζηάμενορ Δ/νζηρ Σ.Τ. & 

        Πολεοδομίαρ 
  Γεωπγία ανηάπμη          Δημήηπιορ Πολίηηρ 
Αγπον.-Σοπογπάθορ Μησ/κόρ ΠΕ6                  Πολιηικόρ Μησ/κόρ 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 

 

       Δγθξίλεη ην από 15/05/2020 πξσηόθνιιν πξνζσξηλήο θαη νξηζηηθήο παξαιαβήο ηνπ έξγνπ «Έργα 

Γημοηικής Οδοποιίας Γήμοσ» κε αξηζ. κειέηεο 11/2016, αλαδόρνπ ΜΑΡΙΑ ΔΑΚΑΛΟΠΟΤΛΟΤ 

ΕΔΕ.,  ως καλώς έτον. 

  

  Η απόθαζε απηή έιαβε α/α : 143/2020 

  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 

      

 

Ακριβές απόζπαζμα 

Εεσγολαηιό.- 

O ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ ΟΗΘ.Δ      

 

  ΑΛΛΗΒΑ ΠΑΠΑΘΤΡΗΑΘΟ 
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