
ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ  

ΛΟΚΟ ΘΟΡΗΛΘΗΑ                                 

ΓΖΚΟ ΒΔΙΟΤ- ΒΟΥΑ                  

ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ            

Α Π Ο  Π Α  Κ Α 

Από ηο Πρακηικό ηης αριθ. 17/11 ΚΑΪΟΤ  2021 ΣΑΘΣΗΘΖ  

                  ζσνεδρίαζης ηης ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ηοσ Γήμοσ ΒΔΙΟΤ - ΒΟΥΑ.- 

 

ΑΡΗΘΚΟ  ΑΠΟΦΑΖ   120/2021. 

  Ζ 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) Κπεθηάξε  

Γεκήηξην, ε) Γαιεβίγθα Γεώξγην, ζη)Καλάβε Αζαλάζην ηνπ Παλαγηώηε, θαη δ) Βνπδνύξε Ληθόιαν,  

σο κέιε, ζπλεδξίαζε ζήκεξα ηελ 11η  Καΐοσ 2021, ημέρα  Σρίηη και ώρα 11:00  

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

3119/07.05.2021  πνπ θνηλνπνηήζεθε λόκηκα θαη εκπξόζεζκα ζε θάζε έλα από ηα κέιε ηεο     

ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ.3852/2010 & ηνπ Λ. 4555/2018 θαη αλαξηήζεθε ζηνλ πίλαθα  

αλαθνηλώζεσλ ηνπ Γεκνηηθνύ Θαηαζηήκαηνο, 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] Κπεθηάξεο Γεκήηξηνο ε] Γαιεβίγθαο  θαη απόληεο νη : α]  

Καλάβεο Π. Αζαλάζηνο θαη β]  Βνπδνύξεο Ληθόιανο, έηζη ππήξρε ε λόκηκε απαξηία. 

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

πξαθηηθώλ.          

Θέμα 9ο  : Περί ολοκλήρωζης ή μη ηοσ έργοσ «’Δργα καηαζκεσής αποδσηηρίων γηπέδοσ 

Εεσγολαηιού» και πρόζκληζη ζηον επόμενο καηά ζειρά μειοδόηη ηοσ διαγωνιζμού για ηην 

ολοκλήρωζη ηοσ έργοσ. 

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

κειώλ ηεο Ο.Δ. , ηελ εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο Τερληθώλ Υπεξεζηώλ, ε νπνία έρεη σο θάησζη : 

 
Με ηην ςπ’ απιθμ. 2501/13-04-2021 απόθαζη ηηρ Γ/νζηρ Τ.Υ. έγινε η  διάλςζη ηηρ ζύμβαζηρ έπγος: «Έπγα 
καηαζκεςήρ αποδςηηπίυν γηπέδος Εεςγολαηιού» η οποία επιδόθηκε νόμιμα ζηον Ανάδοσο. Σύμθυνα με ηην 
παπάγπαθο 13 ηος άπθπος ηος Ν. 4412/2016 «Αν, μεηά ηην οπιζηικοποίηζη ηηρ έκπηυζηρ, η πποφζηαμένη 
απσή αποθαζίζει ηην ολοκλήπυζη ηος έπγος, πποζκαλεί ηον επόμενο καηά ζειπά μειοδόηη ηος διαγυνιζμού, 
ζηον οποίο αναδείσθηκε ο έκπηυηορ ανάδοσορ και ηος πποηείνει να αναλάβει αςηόρ ηο έπγο ολοκλήπυζηρ ηηρ 
έκπηυηηρ επγολαβίαρ. Ζ ζύμβαζη εκηέλεζηρ ζςνάπηεηαι εθόζον ενηόρ δεκαπένηε (15) ημεπών από ηην 

κοινοποίηζη ηηρ ππόηαζηρ πεπιέλθει ζηην πποφζηαμένη απσή έγγπαθη και ανεπιθύλακηη αποδοσή ηηρ. Ζ 
άππακηη πάποδορ ηηρ πποθεζμίαρ θευπείηαι υρ απόππιτη ηηρ ππόηαζηρ. Αν ο ανυηέπυ μειοδόηηρ δεν δεσθεί 
ηην ππόηαζη ζύνατηρ ζύμβαζηρ, η πποφζηαμένη απσή πποζκαλεί ηον επόμενο καηά ζειπά μειοδόηη, 
ακολοςθώνηαρ καηά ηα λοιπά ηην ίδια διαδικαζία. Δθόζον και αςηόρ αποππίτει ηην ππόηαζη, η πποφζηαμένη 

απσή για ηην ανάδειξη αναδόσος ζηο έπγο πποζθεύγει καηά ηην κπίζη ηηρ είηε ζηην ανοικηή δημοππαζία είηε 
ζηη διαδικαζία με διαππαγμάηεςζη, καηά ηιρ οικείερ διαηάξειρ ». Οπόηε καλείηαι η Οικονομική Δπιηποπή να 

αποθαζίζει:  
5.α. ηην ολοκλήπυζη ή μη ηος έπγος «Έπγα καηαζκεςήρ αποδςηηπίυν γηπέδος Εεςγολαηιού»  και  
5.β. ζηην πεπίπηυζη ηηρ απόθαζηρ για ολοκλήπυζη ηος έπγος να καλέζει ηον επόμενο καηά ζειπά μειοδόηη 
ηος διαγυνιζμού πος είναι ο κ. Τπίγκαρ Βαζίλειορ ηος Ανδπέα με ποζοζηό 46,74%  

Ο Ανηιδήμαπσορ  
Ππογπαμμαηιζμού, Τεσνικών Έπγυν & Μελεηών 

Γήμος Βέλος-Βόσαρ 

Ανδπέαρ Σιάσορ 

ΑΔΑ: 6Π51Ω9Π-Ζ0Θ



 

  Θαηόπηλ ησλ αλσηέξσ ν Πξόεδξνο πξνηείλεη ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ : «Έξγα θαηαζθεπήο 

απνδπηεξίσλ Εεπγνιαηηνύ», κε α/α ζπζηήκαηνο 74581 θαη ηελ πξόζθιεζε ηνπ επόκελνπ θαηά ζεηξά 

κεηνδόηε πξνθεηκέλνπ λα αλαιάβεη ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ. 

  Ύζηεξα από ηα παξαπάλσ θαιεί ηα κέιε ηεο Ο.Δ. λα απνθαζίζνπλ ζρεηηθά. 

   Ζ Ο.Δ. αθνύ άθνπζε ην Πξόεδξν, έιαβε ππόςε: 

1] ηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ.4412/2016 

2] ην άξζξν 72 ηνπ Λ.3852/2010 

3] ηελ ππ’ αξηζκ. 2501/13-04-2021 απόθαζε ηεο Γ/λζεο Τ.Υ. 

 

Α Π Ο Φ Α  Η Ε Δ Η   ΟΚΟΦΩΛΑ  

 

Α.- Τελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ : «Έξγα θαηαζθεπή απνδπηεξίσλ Εεπγνιαηηνύ», κε α/α ζπζηήκαηνο 

74581, κεηά ηε δηάιπζε ζύκβαζεο ηνπ έξγνπ κε ηελ αλάδνρν εηαηξεία «Θ. ΑΓΓΔΙΟΠΟΥΙΟΣ & ΣΗΑ ΟΔ». 

 

Β.- Τελ πξόζθιεζε ηνπ επόκελνπ θαηά ζεηξά κεηνδόηε θ. Τξίγθα Βαζίιεην ηνπ Αλδξέα, ν νπνίν  

πξνζέθεξε έθπησζε 46,74%, πξνθεηκέλνπ λα ζπλαθζεί λέα ζύκβαζε γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ. 

 

  Ζ απόθαζε απηή έιαβε α/α : 120/2021 

  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 

 

 

 

 

ΑΔΑ: 6Π51Ω9Π-Ζ0Θ


		2021-05-21T08:57:53+0300
	Athens




