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Από ηο Πρακηικό ηης αριθ. 10/23 Καρηίοσ  2021 ΣΑΘΣΗΘΖ  

                  ζσνεδρίαζης ηης ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ηοσ Γήμοσ ΒΔΙΟΤ - ΒΟΥΑ.- 

 

ΑΡΗΘΚΟ  ΑΠΟΦΑΖ   73/2021. 

  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 23η Καρηίοσ 2021, ημέρα  Σρίηη και ώρα 11:00  

ζε ΣΑΘΣΗΘΖ ζπλεδξίαζε θαη ύζηεξα από πξόζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο κε αξ. πξση.  

1849/19.03.2021  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 θαη απόληεο νη : α]  

Μαλάβεο Π. Αζαλάζηνο θαη β]  Βνπδνύξεο Νηθόιανο, έηζη ππήξρε ε λόκηκε απαξηία. 

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

πξαθηηθώλ.          

Θέμα 6ο  :   Περί ζσγκρόηηζης ηης Δπιηροπής Προζωρινής και Οριζηικής Παραλαβής ηοσ 

έργοσ : «Έργα δημοηικής οδοποιίας Γήμοσ», με αριθμό μελέηης 06/2017. 

 
    Ο Πξόεδξνο ηεο Ο.Δ. εηζεγνύκελνο ην  έκηο  ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, έζεζε ππόςε ησλ  

κειώλ: 1) ην άξζξν 170 ηνπ Ν. 4412/2016, όπνπ κεηαμύ άιισλ αλαθέξεη όηη «γηα ηε δηελέξγεηα ηεο 

πξνζσξηλήο παξαιαβήο, αθνύ πξνεγνπκέλσο ε Γηεπζύλνπζα Υπεξεζία ηεο αλαθνηλώζεη ηελ πεξάησζε 

ησλ εξγαζηώλ θαη ηελ ππνβνιή ή ζύληαμε ηεο ηειηθήο επηκέηξεζεο. Η επηηξνπή είλαη ηξηκειήο, όηαλ 

όκσο πξόθεηηαη γηα ζεκαληηθά έξγα κπνξεί λα νξηζζνύλ κέρξη θαη ηέζζεξα (4) επηπιένλ κέιε γηα λα 

πεξηιεθζνύλ ζε απηήλ ηερληθνί δηαθόξσλ εηδηθνηήησλ, αλάινγα κε ηε θύζε ηνπ έξγνπ. Σηελ επηηξνπή 

παξαιαβήο ησλ έξγσλ ηνπιάρηζηνλ ν Πξόεδξνο δελ νξίδεηαη από ππαιιήινπο ηεο δηεπζύλνπζαο 

ππεξεζίαο….. Τα κέιε ηεο επηηξνπήο είλαη ηερληθνί ππάιιεινη πνπ έρνπλ αληίζηνηρε εκπεηξία θαη 

ηθαλόηεηα θαη επηιέγνληαη θαηόπηλ θιεξώζεσο ππνρξεσηηθά, ζύκθσλα κε ην ειεθηξνληθό ζύζηεκα ηεο 

παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 118. Η επηηξνπή παξαιαβήο ζπλέξρεηαη θαη δηελεξγεί ηελ παξαιαβή κε πξσηνβνπιία 

θαη επζύλε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο. Γηα ηελ παξαιαβή ζπληάζζεηαη πξσηόθνιιν πνπ ππνγξάθεηαη από όια ηα 

κέιε ηεο επηηξνπήο, από ηνλ ηειεπηαίν επηβιέπνληα πνπ παξίζηαηαη θαηά ηε δηελέξγεηα ηεο θαη από ηνλ 

αλάδνρν πνπ παξαδίδεη ην έξγν. Αλ ππάξμεη αδπλακία ππνγξαθήο από ηνλ Πξόεδξν ή κέινο ηεο 

επηηξνπήο ή ηνλ επηβιέπνληα, ην πξσηόθνιιν ππνγξάθεηαη από ηνπο ππόινηπνπο κε ζρεηηθή κλεία ησλ 

ιόγσλ ηεο αδπλακίαο ππνγξαθήο », 2)   Τν άξζξν 172 Ν. 4412/2016 – Οξηζηηθή παξαιαβή.  
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  Σηε ζπλέρεηα ν Πξόεδξνο έζεζε ππόςε ησλ κειώλ ην από 25.02.2021 πξαθηηθό θιήξσζεο, πνπ 

δηελεξγήζεθε από ηε Γ/λζε Τερληθώλ Υπεξεζηώλ & Πνιενδνκίαο ηνπ Γήκνπ, γηα ηνλ νξηζκό κειώλ ηεο 

Δπηηξνπήο Πξνζσξηλήο θαη Οξηζηηθήο Παξαιαβήο ηνπ έξγνπ ΄΄Έργα δημοηικής οδοποιίας Γήμοσ΄΄ , 

με αριθμό μελέηης 06/2017, με ανάδοτο ηην κα. Καρία Γαζκαλοπούλοσ, κε έδξα ζηελ Κόξηλζν 

Αδεηκάληνπ 1, θαη ην κε Α.Π. 17122/25-06-2020 έγγξαθν ηνπ Γήκνπ Κνξηλζίσλ, ηα απνηειέζκαηα ηνπ 

νπνίνπ έρνπλ σο εμήο : 

Α/Α ΣΑΘΣΗΘΑ ΚΔΙΖ ΑΛΑΠΙΖΡΩΚΑΣΗΘΑ ΚΔΙΖ 

1. Μπξεζέο Σσθξάηεο, Αξρηηέθησλ 

Μεραληθόο ΠΔ 

Κνύβεια Σηαπξνύια – Πνιηηηθόο 

Μεραληθόο ΠΔ 

2.  Πεληέξεο Πέηξνο, Αγξνλόκνο – 

Τνπνγξάθνο Μεραληθόο ΠΔ 

Σηαπξηαλόπνπινο Απόζηνινο, Πνιηηηθόο 

Μεραληθόο ΠΔ 

3. Σαληάξκε Γεσξγία, Αγξνλόκνο 

Τνπνγξάθνο Μεραληθόο ΠΔ6 

Παπαθίιε Μαξία, Τνπνγξάθνο Μεραληθόο 

ΤΔ  

       

  Σηε ζπλέρεηα ν Πξόεδξνο θάιεζε ηα κέιε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο λα απνθαζίζνπλ ζρεηηθά. 

  Η Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή, αθνύ έιαβε ππόςε ηελ αλσηέξσ εηζήγεζε, ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 1 ηνπ 

άξζξνπ 72 ηνπ Ν. 3852/2010, όπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρύεη  θαη κεηά από ζπδήηεζε πνπ 

αθνινύζεζε όπσο ζηα πξαθηηθά αλαγξάθνληαη 

 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΚΟΦΩΛΑ 

 
1.-  Σπγθξνηεί ηελ επηηξνπή πξνζσξηλήο θαη νξηζηηθήο παξαιαβήο ηοσ έργοσ : «Έργα δημοηικής 

οδοποιίας Γήμοσ», κε αξηζκό κειέηεο 06/2017,αλαδόρνπ θαο Γαζθαινπνύινπ Μαξίαο,  κε έδξα ζηελ 

Κόξηλζν Αδεηκάληνπ 1, σο θάησζη :  

 

Α/Α ΣΑΘΣΗΘΑ ΚΔΙΖ ΑΛΑΠΙΖΡΩΚΑΣΗΘΑ ΚΔΙΖ 

1. Μπξεζέο Σσθξάηεο, Αξρηηέθησλ 

Μεραληθόο ΠΔ 

Κνύβεια Σηαπξνύια – Πνιηηηθόο 

Μεραληθόο ΠΔ 

2.  Πεληέξεο Πέηξνο, Αγξνλόκνο – 

Τνπνγξάθνο Μεραληθόο ΠΔ 

Σηαπξηαλόπνπινο Απόζηνινο, Πνιηηηθόο 

Μεραληθόο ΠΔ 

3. Σαληάξκε Γεσξγία, Αγξνλόκνο 

Τνπνγξάθνο Μεραληθόο ΠΔ6 

Παπαθίιε Μαξία, Τνπνγξάθνο Μεραληθόο 

ΤΔ  

 

Πξόεδξνο ηεο επηηξνπήο νξίδεηαη ν θ. Μπξεζέο Σσθξάηεο Αξρηηέθησλ Μεραληθόο ΠΔ. 

 

Η απόθαζε απηή έιαβε α/α : 73/2021 

  Αθνύ ζπληάρζεθε ε παξνύζα, ππνγξάθεηαη όπσο αθνινπζεί:  
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      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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