
ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ  

ΛΟΚΟ ΘΟΡΗΛΘΗΑ                                 

ΓΖΚΟ ΒΔΙΟΤ- ΒΟΥΑ                  

ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ            

Α Π Ο  Π Α  Κ Α 

Από ηο Πρακηικό ηης αριθ. 28/28  ΗΟΤΙΗΟΤ  2021 ΣΑΘΣΗΘΖ  

                  ζσνεδρίαζης ηης ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ηοσ Γήμοσ ΒΔΙΟΤ - ΒΟΥΑ.- 

 

ΑΡΗΘΚΟ  ΑΠΟΦΑΖ   209 /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 28η Ηοσλίοσ 2021, ημέρα  Σεηάρηη και ώρα 11:00  

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

5560/23.07.2021  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 4ο  : Περί έγκριζης τορήγηζης παράηαζης προθεζμίας εκηέλεζης ηης μελέηης : «Δκπόνηζη 

μελεηών πσροπροζηαζίας ζηις ζτολικές μονάδες ηοσ Γήμοσ Βέλοσ- Βότας». 

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

 ηελ εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο Τερληθώλ Υπεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ, ε νπνία έρεη σο θάησζη : 

Θέμα 

: 

ΔΙΗΓΗΗ ΠΑΡΑΣΑΗ ΠΡΟΘΔΜΙΑ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΜΔΛΔΣΗ : «ΔΚΠΟΝΗΗ 

ΜΔΛΔΣΩΝ ΠΤΡΟΠΡΟΣΑΙΑ ΣΙ ΥΟΛΙΚΔ ΜΟΝΑΓΔ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΒΔΛΟΤ - 

ΒΟΥΑ»  

Ζ μελέηη ηος θέμαηορ αθοπά ζηην εκπόνηζη μελεηών πςποπποζηαζίαρ ζηιρ Σσολικέρ μονάδερ ηος Γήμος Βέλος 

– Βόσαρ. 

Ζ μελέηη  αναηέθηκε ζηην εηαιπεία «SUSTCHEM ΤΔΦΛΗΘΖ ΣΥΚΒΟΥΙΔΥΤΗΘΖ Α.Δ.», μεηά από ζςνοπηικό 

διαγυνιζμό και ηο ζςμθυνηηικό ςπεγπάθη ηην 03/02/2021 με Α.Π.: 730/03-02-2021 και με πποθεζμία πεπαίυζηρ έξι 

(6) μήνερ ήηοι έυρ ηην 03/08/2021.  

Σύμθυνα με ηην ΑΠΟΦΑΣΖ ηος Απσηγού ηηρ Πςποζβεζηικήρ με ΘΔΚΑ: «Θαθοπιζμόρ ηηρ διαδικαζίαρ και ηυν 

απαιηούμενυν δικαιολογηηικών για ηην έγκπιζη μελεηών ενεπγηηικήρ πςποπποζηαζίαρ» με απιθμό Ππυη. 70942Φ.701.2 

και ΑΓΑ: Ω70346ΚΘ6Π-ΚΩΟ και για ηιρ επισειπήζειρ – εγκαηαζηάζειρ με αςθαίπεηερ καηαζκεςέρ/αλλαγέρ σπήζηρ πος 

ςπάγονηαι ζηιρ διαηάξειρ για ηην αναζηολή επιβολήρ πποζηίμυν (Λ.4495/2017, Λ.4178/2013, Λ.4014/2011, 

Λ.3843/2010) απαιηούνηαι: 

- Ανηίγπαθο από ηο πληποθοπιακό ζύζηημα διασείπιζηρ δηλώζευν αςθαιπέηυν κηιζμάηυν βεβαίυζηρ 

πεπαίυζηρ ή βεβαίυζηρ εξόθληζηρ ποζοζηού 30% ηος ζςνολικού ποζού πποζηίμος αςθαιπέηος. 

- Ανηίγπαθο από ηο πληποθοπιακό ζύζηημα διασείπιζηρ δηλώζευν αςθαιπέηυν κηιζμάηυν κάηοτηρ ηος 

οπόθος ή ηυν οπόθυν ζηην οποία ζημειώνεηαι η αςθαίπεηη καηαζκεςή ή αλλαγή σπήζηρ. 

ΑΔΑ: ΨΙΝ5Ω9Π-46Ψ



- Ανηίγπαθο από ηο πληποθοπιακό ζύζηημα διασείπιζηρ δηλώζευν αςθαιπέηυν κηιζμάηυν ηοπογπαθικού ζηιρ 

πεπιπηώζειρ ηυν εγκαηαζηάζευν πος διαθέηοςν πεπιζζόηεπα ηος ενόρ κηίπια ή βπίζκονηαι εκηόρ ζσεδίος 

πόλευρ ή για ηον έλεγσο ηυν αποζηάζευν από γειηονικά κηίπια. 

- Κελέηη παθηηικήρ πςποπποζηαζίαρ (ηεύσορ μελέηηρ και ζσέδια καηότευν για κάθε επίπεδο πος 

αποηςπώνεηαι η ςθιζηάμενη καηάζηαζη ηηρ εγκαηάζηαζηρ) εθόζον εμπίπηοςν ζηο πεδίο εθαπμογήρ ηος Π.Γ. 

71/1988. 

 

Έσονηαρ ςπότη ηα παπαπάνυ, ηην απιθμ. ππυη. 4769/30-06-2021 αίηηζη ηος  αναδόσος  πεπί παπάηαζηρ 

πποθεζμίαρ εκπόνηζηρ  ηηρ μελέηηρ και με δεδομένο όηι ηα ζηοισεία πος αναθέπονηαι ζηην ανυηέπυ Απόθαζη ηος 

Απσηγού ηηρ Πςποζβεζηικήρ θα ππέπει να δοθούν από ηον Γήμο ζηην ανάδοσο  εηαιπία πποκειμένος να πποσυπήζει 

ζηην καηάθεζη ηυν μελεηών ζηιρ απμόδιερ Πςποζβεζηικέρ Υπηπεζίερ Θοπίνθος και Θιάηος,  προτείνεται  να δοθεί 

παπάηαζη πποθεζμίαρ ηπείρ  (3) μήνερ έυρ 03/11/2021 ζύμθυνα με ηο απθ. 184 ηος Λ. 4412/2016, για ηην 

ολοκλήπυζη ηος θςζικού ανηικειμένος και ηυν διοικηηικών διαδικαζιών για ηο κλείζιμο ηος θακέλος ηηρ μελέηηρ. 

 

Εεςγολαηιό, 19/07/2021 

Ο Γ/ΛΤΖΣ Τ.Υ. & ΠΟΙΔΟΓΟΚΗΑΣ 

 

Γημήηπιορ Πολίηηρ  

Πολιηικόρ  Κησ/κόρ ΠΔ3 

 

 

Σηε ζπλέρεηα ν Πξόεδξνο θαιεί ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή λα απνθαζίζεη ζρεηηθά. 

Η Ο.Δ. ιακβάλνληαο ππόςε ηελ θείκελε λνκνζεζία θαζώο θαη ηελ αλσηέξσ εηζήγεζε 

 

Α Π Ο Φ Α  Η Ε Δ Η    ΟΚΟΦΩΛΑ 

 

Δγκρίνει, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 184 ηνπ Ν. 4412/2016, ηελ παξάηαζε, ηεο ζπκβαηηθήο  

πξνζεζκίαο πεξαίσζεο ηεο κειέηεο : «Δκπόνηζη μελεηών πσροπροζηαζίας ζηις ζτολικές μονάδες ηοσ  

Γήμοσ Βέλοσ- Βότας», αλαδόρνπ   “ SUSTCHEM ΤΔΦΛΗΘΖ ΣΥΚΒΟΥΙΔΥΤΗΘΖ Α.Δ.”, θαηά ηξεηο (3) κήλεο, ήηνη  

έσο 03/11/2021, γηα ηνπο ιόγνπο πνπ αλαθέξνληαη ζην εηζεγεηηθό ηεο παξνύζαο απόθαζεο. 

 

Η απόθαζε απηή έιαβε α/α : 209/2021 

  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 

 

ΑΔΑ: ΨΙΝ5Ω9Π-46Ψ
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