
ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ  

ΛΟΚΟ ΘΟΡΗΛΘΗΑ                                 

ΓΖΚΟ ΒΔΙΟΤ- ΒΟΥΑ                  

ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ            

Α Π Ο  Π Α  Κ Α 

Από ηο Ππακηικό ηηρ απιθ. 21/18 IOYNIOY 2021 ΣΑΘΣΗΘΖ  

                  ζςνεδπίαζηρ ηηρ ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ηος Γήμος ΒΔΙΟΤ - ΒΟΥΑ.- 

 

ΑΡΗΘΚΟ  ΑΠΟΦΑΖ   154/2021. 

  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 18η Ηοςνίος 2021, ημέπα  Παπαζκεςή και ώπα 11:00  

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

4278/14.06.2021  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, ζη)  Μαλάβεο Π. 

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

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

πξαθηηθώλ.          

Θέμα 6ο  : Πεπί ζςγκπόηηζηρ γνωμοδοηικού οπγάνος ηηρ παπ.4 ηος άπθπος 15 ηηρ ζύμβαζηρ 

Ππομήθειαρ και Τπηπεζιών (μεικηήρ ζύμβαζηρ) : «Αναβάθμιζη ηος ζςζηήμαηορ οδοθωηιζμού 

ηος Γήμος Βέλος- Βόσαρ, με ζκοπό ηην εξοικονόμηζη ενέπγειαρ και ηην μείωζη ηος κόζηοςρ 

λειηοςπγίαρ». 

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

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

Έσονηαρ ςπότη: 
1. Την με απ. ππυη. 6204/06-08-2021 ηην Σύμβαζη Ππομήθειαρ & Υπηπεζιών (μεικηή ζύμβαζη): 

«Αναβάθμιζη ηος ζςζηήμαηορ οδοθυηιζμού ηος Γήμος Βέλος-Βόσαρ με ζκοπό ηην εξοικονόμηζη ενέπγειαρ 
και ηην μείυζη ηος κόζηοςρ λειηοςπγίαρ» (ΚΗΜΓΗΣ: 20SYMV007184735) 

2. Το ςπ’ απιθμ. 2106-31-03-2021 έγγπαθό μαρ ππορ Γήμο Κοπινθίυν για ηην διάθεζη Μησανικού για ηην 
παπακολούθηζη ηηρ εν λόγυ ζύμβαζηρ 

3. Το ςπ’ απιθμ. 8983/23-04-2021 έγγπαθο ηος Γήμος Κοπινθίυν πεπί αδςναμίαρ διάθεζηρ Μησανικού για 
ηην παπακολούθηζη ηηρ εν λόγυ ζύμβαζηρ 

4. Τον οπιζμό επόπηη παπακολούθηζηρ ηηρ ζύμβαζηρ με απ. ππυη. 4144/08-06-2021. 

5. Την παπάγπαθο 4 ηος άπθπος 15 ηηρ εν λόγυ ζύμβαζηρ 

 
Παπακαλούμε για ηην ζςγκπόηηζη γνυμοδοηικού οπγάνος πος αναθέπεηαι ζηην παπάγπαθο 4 ηος άπθπος 

15 ηηρ Σύμβαζηρ Ππομήθειαρ & Υπηπεζιών (μεικηή ζύμβαζη): «Αναβάθμιζη ηος ζςζηήμαηορ οδοθυηιζμού ηος 
Γήμος Βέλος-Βόσαρ με ζκοπό ηην εξοικονόμηζη ενέπγειαρ και ηην μείυζη ηος κόζηοςρ λειηοςπγίαρ». 
 

Ο Πποφζηάμενορ 
Γ/ζηρ Τεσνικών Υπηπεζιών 

Γημήηπιορ Πολίηηρ 
Πολιηικόρ Μησανικόρ ΠΔ3 

 

ΑΔΑ: ΨΘΡΦΩ9Π-ΕΒΧ



 

 

   Βάζεη ησλ αλσηέξσ ν Πξόεδξνο πξόηεηλε όπσο νξηζζνύλ νη θάησζη ππάιιεινη :  

Μαζνύξε Αηθαηεξίλε 

Μειίθνγινπ Νηθνιέηα  

Τξηαληαθύιινπ Αιέμηνο 

 

  Σύκθσλα κε ηα αλσηέξσ, ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ιακβάλνληαο ππόςε ηα αλσηέξσ θαη κεηά από 

δηαινγηθή ζπδήηεζε 

 ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΚΟΦΩΛΑ 

ςγκποηεί ην γλσκνδνηηθό όξγαλν ηεο παξ.4 ηνπ άξζξνπ 15 ηεο ζύκβαζεο Πξνκήζεηαο θαη Υπεξεζηώλ 

(κεηθηήο ζύκβαζεο) : «Αλαβάζκηζε ηνπ ζπζηήκαηνο νδνθσηηζκνύ ηνπ Γήκνπ Βέινπ- Βόραο, κε ζθνπό ηελ 

εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο θαη ηελ κείσζε ηνπ θόζηνπο ιεηηνπξγίαο», ην νπνίν ζα απνηειείηαη από ηνπο 

θάησζη κόληκνπο ππαιιήινπο  ηνπ Γήκνπ:  

- Μαζνύξε Αηθαηεξίλε, ΓΔ Πξνζσπηθό Φεηξηζηώλ Η/Υ 

- Μειίθνγινπ Νηθνιέηα, ΓΔ Υπαιιήισλ Γξαθείνπ 

- Τξηαληαθύιινπ Αιέμηνο, ΓΔ Γηνηθεηηθώλ Γξακκαηέσλ 

 

Η απόθαζε απηή έιαβε α/α : 154/2021 

  Αθνύ ζπληάρζεθε ε παξνύζα, ππνγξάθεηαη όπσο αθνινπζεί:  

 

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

                                                                               1.- Σπωγάδηρ Βαζίλειορ 

                                                                               2.- ιάσορ Ανδπέαρ 

                                                                               3.- Γαληβίγκαρ Γεώπγιορ     

  ΑΛΛΗΒΑ ΠΑΠΑΘΤΡΗΑΘΟ                                  4.- Κπεκιάπηρ Γημήηπιορ 

            5.- Κανάβηρ Αθανάζιορ 

        

Ακπιβέρ απόζπαζμα 

Εεςγολαηιό.- 

O ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ ΟΗΘ.Δ      

 

  ΑΛΛΗΒΑ ΠΑΠΑΘΤΡΗΑΘΟ 
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