
ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ  

ΛΟΚΟ ΘΟΡΗΛΘΗΑ                                 

ΓΖΚΟ ΒΔΙΟΤ- ΒΟΥΑ                  

ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ            

Α Π Ο  Π Α  Κ Α 

Από ηο Πρακηικό ηης αριθ. 22/ 23 ΗΟΤΛΗΟΤ 2021 ΣΑΘΣΗΘΖ  

                  ζσνεδρίαζης ηης ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ηοσ Γήμοσ ΒΔΙΟΤ - ΒΟΥΑ.- 

 

ΑΡΗΘΚΟ  ΑΠΟΦΑΖ   165/2021. 

  Ζ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Βέινπ-Βόραο πνπ απνηειείηαη από ηνπο: α) Παπαθπξηάθν  

Αλλίβα, Γήκαξρν Βέινπ- Βόραο, σο Πξόεδξν, β) Σξσγάδε Βαζίιεην, γ) ηάρν Αλδξέα, δ) Κπεθηάξε  

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

σο κέιε, ζπλεδξίαζε ζήκεξα ηελ 23η Ηοσνίοσ 2021, ημέρα  Σεηάρηη και ώρα 11:00  

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

4486/18.06.2021  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. 

  ηε ζπλεδξίαζε ήηαλ παξόληα ηα κέιε: α]Παπαθπξηάθνο Αλλίβαο- Γήκαξρνο Βέινπ-Βόραο, Πξόεδξνο, β] 

Σξσγάδεο Βαζίιεηνο, γ] ηάρνο Αλδξέαο, δ] Κπεθηάξεο Γεκήηξηνο ε] Γαιεβίγθαο, ζη]  Καλάβεο Π. 

Αζαλάζηνο θαη απώλ ν θ.  Βνπδνύξεο Ληθόιανο, έηζη ππήξρε ε λόκηκε απαξηία. 

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

πξαθηηθώλ.          

Θέμα 10ο  :  Περί αποζηολής πρόζκληζης ζηον επόμενο καηά ζειρά μειοδόηη ηοσ διαγωνιζμού 

για ηην ολοκλήρωζη ηοσ έργοσ : «Έργα καηαζκεσής αποδσηηρίων γηπέδοσ Εεσγολαηιού». 

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

ησλ κειώλ, όηη κε ηελ ππ’αξηζ. 120/2021 Απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο απνθαζίζζεθε: Α.- Ζ 

νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ : «Έξγα θαηαζθεπή απνδπηεξίσλ Εεπγνιαηηνύ», κε α/α ζπζηήκαηνο 74581, κεηά 

ηε δηάιπζε ζύκβαζεο ηνπ έξγνπ κε ηελ αλάδνρν εηαηξεία «Θ. ΑΓΓΔΙΟΠΟΤΙΟ & ΗΑ ΟΔ» θαη 

Β.- Ζ πξόζθιεζε ηνπ επόκελνπ θαηά ζεηξά κεηνδόηε θ. Σξίγθα Βαζίιεην ηνπ Αλδξέα, ν νπνίν  

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

   Θαηόπηλ ησλ αλσηέξσ ν Πξόεδξνο ελεκεξώλεη ηα κέιε όηη ν θνο Σξίγθαο Βαζίιεηνο ηνπ Αλδξέα, δελ  

απνδέρζεθε ηελ πξόηαζε γηα ζύλαςε λέαο ζύκβαζεο, νπόηε πξνηείλεη όπσο πξνζθιεζεί ν επόκελνο θαηά  

ζεηξά κεηνδόηεο «ΥΡΟΛΟΠΟΤΙΟ ΑΣΘΔΔ», ν νπνίνο είρε πξνζθέξεη έθπησζε 42,62%. 

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 Σ.Τ. 

 

Α Π Ο Φ Α  Η Ε Δ Η   ΟΚΟΦΩΛΑ  

 

ΑΔΑ: 9ΠΥ7Ω9Π-ΚΟΗ



  Σελ πξόζθιεζε ηνπ δεύηεξνπ  θαηά ζεηξά κεηνδόηε «ΥΡΟΛΟΠΟΤΙΟ ΑΣΘΔΔ», κε έδξα ην Γαιάηζη , νδόο  

Πόξνπ 1-3- η.θ. 11147,  ν νπνίνο πξνζέθεξε έθπησζε 42,62%, πξνθεηκέλνπ λα ζπλαθζεί λέα ζύκβαζε γηα  

ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ : «Έξγα θαηαζθεπή απνδπηεξίσλ Εεπγνιαηηνύ», κε α/α ζπζηήκαηνο 74581. 

 

 

Ζ απόθαζε απηή έιαβε α/α : 165/2021 

  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 

            5.- Κανάβης Αθανάζιος  

        

 

Ακριβές απόζπαζμα 

Εεσγολαηιό.- 

O ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ ΟΗΘ.Δ      

 

  ΑΛΛΗΒΑ ΠΑΠΑΘΤΡΗΑΘΟ 
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