
ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ  

ΛΟΚΟ ΘΟΡΗΛΘΗΑ                                 

ΓΖΚΟ ΒΔΙΟΤ- ΒΟΥΑ                  

ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ            

Α Π Ο  Π Α  Κ Α 

Από ην Πξαθηηθό ηεο αξηζ. 15/27 ΑΠΡΗΙΗΟΤ 2021 ΣΑΘΣΗΘΖ  

                  ζπλεδξίαζεο ηεο ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ηνπ Γήκνπ ΒΔΙΟΤ - ΒΟΥΑ.- 

 

ΑΡΗΘΚΟ  ΑΠΟΦΑΖ   107/2021. 

  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 27ε Απξηιίνπ 2021, εκέξα  Κ.Σξίηε θαη ώξα 11:00  

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

2825/23.04.2021  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 : 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.          

Θέκα 10ν  :  Οξηζκόο γλωκνδνηηθνύ νξγάλνπ γηα ηελ δηεμαγωγή ηεο δηαδηθαζίαο ηεο 

δηαπξαγκάηεπζεο γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζύκβαζεο ηνπ έξγνπ «Έξγα επεηγνπζώλ 

αληηπιεκκπξηθώλ εξγαζηώλ γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηωλ δεκηώλ από ηελ ζενκελία ζηηο 

29&30/09/2018 ζηελ Θ. Διιελνρωξίνπ ηνπ Γήκνπ Βέινπ-Βόραο». 

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

ησλ κειώλ ηεο Ο.Δ.,  όηη ζύκθσλα κε ην άξζξν 72 παξ.1 πεξηπη. ζη θαη δ ηνπ Λ.3852/2010, 

όπσο ηζρύεη: «Η Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή είλαη ζπιινγηθό όξγαλν, αξκόδην γηα ηνλ έιεγρν θαη ηελ 

παξαθνινύζεζε ηεο νηθνλνκηθήο θαη δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ δήκνπ. Δηδηθόηεξα, έρεη ηηο 

αθόινπζεο απνθαζηζηηθέο, ειεγθηηθέο θαη γλσκνδνηηθέο αξκνδηόηεηεο: [...] ζη) Απνθαζίδεη γηα: i. Τελ 

θαηάξηηζε ησλ όξσλ, ηε ζύληαμε ησλ δηαθεξύμεσλ, ηε δηεμαγσγή θαη θαηαθύξσζε θάζε κνξθήο 

δεκνπξαζηώλ θαη δηαγσληζκώλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη απηώλ πνπ αθνξνύλ ζε έξγα, κειέηεο, 

πξνκήζεηεο θαη ππεξεζίεο, θαζώο θαη ηε ζπγθξόηεζε ησλ εηδηθώλ επηηξνπώλ δηεμαγσγήο θαη 

αμηνιόγεζεο από κέιε ηεο ή εηδηθνύο επηζηήκνλεο, ππαιιήινπο ηνπ Γήκνπ ή δεκόζηνπο 

ππαιιήινπο.» 

  Σηε ζπλέρεηα ν Πξόεδξνο ζέηεη ππόςε ησλ κειώλ ηελ εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο Τερληθώλ Υπεξεζηώλ 

ηνπ Γήκνπ, ε νπνία έρεη σο θάησζη :  

Θέμα  : Οξηζκόο ηξηκεινύο νξγάλνπ γηα ηελ δηεμαγσγή δηαπξαγκάηεπζεο ρσξίο δεκνζίεπζε. 

   
Έρνληαο ππόςε:  

ΑΔΑ: ΨΟΙΕΩ9Π-Ι33



1. Τελ ππ’ αξηζκ. Πξση.: 13097/23-12-2020 Απόθαζε ηνπ Γεληθνύ Γξακκαηέα Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο γηα ηελ 
θήξπμε ζε θαηάζηαζε Έθηαθηεο Αλάγθεο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηνπ Γήκνπ Βέινπ-Βόραο, ηεο Πεξηθεξεηαθήο 

Δλόηεηαο Κνξηλζίαο, ηεο Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ κέρξη 30-06-2021 
2. Τν εγγεγξακκέλν έξγν ζην Πξνϋπνινγηζκό ηνπ Γήκνπ  κε ηίηιν «Έξγα επεηγνπζώλ αληηπιεκκπξηθώλ 

εξγαζηώλ γηα ηελ απνθαηάζηαζε ησλ δεκηώλ από ηελ ζενκελία ζηηο 29&30/09/2018 ζηελ Κ. Διιελνρσξίνπ 
ηνπ Γήκνπ Βέινπ-Βόραο» ΠΓΔ-ΣΑΔ 572 θαη κε ΚΑ 64.7326.03 

3. Τα άξζξα 32 & 32α ηνπ Ν.4412/2016 πεξί πξνζθπγήο ζηε δηαδηθαζία κε δηαπξαγκάηεπζε ρσξίο πξνεγνύκελε 
δεκνζίεπζε ηνπ ελ ιόγσ έξγνπ  

4. Τελ ηειεπηαία παξάγξαθν ηνπ 32.Α.2 όπνπ νξίδεηαη όηη «ε δηαδηθαζία ηεο δηαπξαγκάηεπζεο γίλεηαη από 
γλσκνδνηηθό όξγαλν, ην νπνίν ζπγθξνηείηαη από ηελ αλαζέηνπζα αξρή ζύκθσλα κε όζα νξίδνληαη ζην 
άξζξν 221, πεξί νξγάλσλ δηελέξγεηαο αλάζεζεο θαη εθηέιεζεο δεκόζησλ ζπκβάζεσλ, θαη εηζεγείηαη πξνο ην 

απνθαηλόκελν όξγαλν γηα θάζε ζέκα πνπ αλαθύπηεη θαηά ηελ αλάζεζε ηεο ζύκβαζεο. Δηδηθά ζηελ 
πεξίπησζε πνπ ζπληξέρνπλ νη πεξηζηάζεηο ηεο πεξ. β' ηεο παξ. 1 σο γλσκνδνηηθό όξγαλν κπνξεί λα νξίδεηαη 
θαη ε αξκόδηα ππεξεζία ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο.»  

 
Παξαθαινύκε ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή γηα νξηζκό ηξηκεινύο γλσκνδνηηθνύ νξγάλνπ γηα ηελ δηεμαγσγή ηεο 
δηαδηθαζίαο ηεο δηαπξαγκάηεπζεο γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζύκβαζεο ηνπ έξγνπ «Έξγα επεηγνπζώλ 

αληηπιεκκπξηθώλ εξγαζηώλ γηα ηελ απνθαηάζηαζε ησλ δεκηώλ από ηελ ζενκελία ζηηο 29&30/09/2018 ζηελ Κ. 
Διιελνρσξίνπ ηνπ Γήκνπ Βέινπ-Βόραο». 

 
Ο Αληηδήκαξρνο  

Πξνγξακκαηηζκνύ, Τερληθώλ Έξγσλ & Μειεηώλ 
Γήκνπ Βέινπ-Βόραο 

 

Αλδξέαο Σηάρνο 
 

  Σηελ ζπλέρεηα ν Πξόεδξνο πξνηείλεη ζηα κέιε όπσο νξηζζνύλ νη θάησζη ππάιιεινη ηνπ Γήκνπ : 

ΣΑΘΣΗΘΑ ΚΔΙΖ :  

1.- Πεληέξεο Πέηξνο, ΠΔ Τνπνγξάθσλ 

2.- Κπξηάθε Βαζηιηθή, ΠΔ9 Γσπόλσλ 

3.- Σαληάξκε Γεσξγία , ΠΔ6 Αγξνλόκσλ Τνπνγξάθσλ Μεραληθώλ 

 

ΑΛΑΠΙΖΡΩΚΑΣΗΘΑ ΚΔΙΖ : 

1.- Μπαθώιε Παλαγηώηα, ΠΔ Γηνηθεηηθνύ 

2.- Κνπαλά Δπαγγειία, ΤΔ Γηνηθεηηθνύ 

3.- Πνιίηεο Γεκήηξηνο, ΠΔ3 Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ 

Καηόπηλ ησλ αλσηέξσ ν Πξόεδξνο θάιεζε ηα κέιε λα απνθαζίζνπλ ζρεηηθά 

Η Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ιακβάλνληαο ππόςε ησλ αλσηέξσ θαζώο θαη ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο 

 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΚΟΦΩΛΑ 

 

1. Οξίδεη ην γλσκνδνηηθό όξγαλν γηα ηελ δηεμαγσγή ηεο δηαδηθαζίαο ηεο δηαπξαγκάηεπζεο γηα ηελ 

εθηέιεζε ηεο ζύκβαζεο ηνπ έξγνπ «Έξγα επεηγνπζώλ αληηπιεκκπξηθώλ εξγαζηώλ γηα ηελ 

απνθαηάζηαζε ησλ δεκηώλ από ηελ ζενκελία ζηηο 29&30/09/2018 ζηελ Κ. Διιελνρσξίνπ ηνπ Γήκνπ 

Βέινπ-Βόραο», ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 32 & 32α ηνπ Ν.4412/2016, σο θαησηέξσ : 

 

ΣΑΘΣΗΘΑ ΚΔΙΖ :  

1.- Πεληέξεο Πέηξνο, ΠΔ Τνπνγξάθσλ 

2.- Κπξηάθε Βαζηιηθή, ΠΔ9 Γσπόλσλ 

3.- Σαληάξκε Γεσξγία , ΠΔ6 Αγξνλόκσλ Τνπνγξάθσλ Μεραληθώλ 

ΑΔΑ: ΨΟΙΕΩ9Π-Ι33



 

ΑΛΑΠΙΖΡΩΚΑΣΗΘΑ ΚΔΙΖ : 

1.- Μπαθώιε Παλαγηώηα, ΠΔ Γηνηθεηηθνύ 

2.- Κνπαλά Δπαγγειία, ΤΔ Γηνηθεηηθνύ 

3.- Πνιίηεο Γεκήηξηνο, ΠΔ3 Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ 

Πξόεδξνο ηνπ αλσηέξσ νξγάλνπ νξίδεηαη ν θ. Πεληέξεο Πέηξνο. 

 

2. Η αλσηέξσ Δπηηξνπή έρεη ηηο αξκνδηόηεηεο, όπσο απηέο αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ζην άξζξν 221 

ηνπ Ν. 4412/2016. 

  

Η απόθαζε απηή έιαβε α/α : 107/2021 

  Αθνύ ζπληάρζεθε ε παξνύζα, ππνγξάθεηαη όπσο αθνινπζεί:  

 

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

                                                                               1.- Σξωγάδεο Βαζίιεηνο 

                                                                               2.- ηάρνο Αλδξέαο 

                                                                               3.- Γαιεβίγθαο Γεώξγηνο     

  ΑΛΛΗΒΑ ΠΑΠΑΘΤΡΗΑΘΟ                                  4.- Κπεθηάξεο Γεκήηξηνο 

        

Αθξηβέο απόζπαζκα 

Εεπγνιαηηό.- 

O ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ ΟΗΘ.Δ      

 

  ΑΛΛΗΒΑ ΠΑΠΑΘΤΡΗΑΘΟ 

 

ΑΔΑ: ΨΟΙΕΩ9Π-Ι33
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