
ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ  

ΛΟΚΟ ΘΟΡΗΛΘΗΑ                                 

ΓΖΚΟ ΒΔΙΟΤ- ΒΟΥΑ                  

ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ            

Α Π Ο  Π Α  Κ Α 

Από ηο Πρακηικό ηης αριθ. 38/12 ΟΘΣΩΒΡΗΟΤ  2021 ΣΑΘΣΗΘΖ  

                  ζσνεδρίαζης ηης ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ηοσ Γήμοσ ΒΔΙΟΤ - ΒΟΥΑ.- 

 

ΑΡΗΘΚΟ  ΑΠΟΦΑΖ   283/2021. 

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

Αλλίβα, Γήκαξρν Βέινπ- Βόραο, σο Πξόεδξν, β) Σδξάιε Μηραήι, γ) Σηάρν Αλδξέα, δ) Μπεθηάξε  

Γεκήηξην, ε) Γαιεβίγθα Γεώξγην, ζη)Μαλάβε Αζαλάζην ηνπ Παλαγηώηε, θαη δ) Βνπδνύξε Νηθόιαν,  

σο κέιε, ζπλεδξίαζε ζήκεξα ηελ 12η  Οκηωβρίοσ  2021, ημέρα  Σρίηη και ώρα 11:00  

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

8081/08.10.2021  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] Σδξάιεο Μηραήι, γ] Σηάρνο Αλδξέαο, δ] Μπεθηάξεο Γεκήηξηνο), ε] Γαιεβίγθαο Γεώξγηνο 

θαη απόληεο ηα κέιε : 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.          

Θέμα 3ο  : Περί ζσγκρόηηζης επιηροπής διοικηηικής παραλαβής ηοσ έργοσ : «σνηήρηζη και 

βεληίωζη Αθληηικών Δγκαηαζηάζεων Γ.Δ. Βέλοσ». 

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

ησλ κειώλ ηεο Ο.Δ. , ην από 04/10/2021 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Τερληθώλ Υπεξεζηώλ, ην νπνίν έρεη σο  

θάησζη : 

Θέμα  : Σσγθρόηεζε επηηροπής δηοηθεηηθής παραιαβής έργοσ 
   

Σχετ. : 1.  Αίηεκα κε αρ. πρωη. 5829/30-07-20201 ηοσ θ. Γεκεηρίοσ Κωζηόποσιοσ, Ποιηηηθού 
Μεταληθού Δ.Γ.Δ. 

 2. Το άρζρο 169 ηοσ Ν. 4412/2016 περί «Γηοηθεηηθής παραιαβής γηα τρήζε» 

   Καηόπηλ ηωλ αλωηέρω ζτεηηθώλ παραθαιούκε γηα ζσγθρόηεζε επηηροπής «Γηοηθεηηθής παραιαβής γηα τρήζε» 
ηοσ έργοσ «Σσληήρεζε θαη βειηίωζε Αζιεηηθώλ εγθαηαζηάζεωλ Γ.Δ. Βέιοσ» κε αλάδοτο ηολ θ. Γεκήηρηο 

Κωζηόποσιο, Ποιηηηθό Μεταληθό Δ.Γ.Δ.. 

Το έργο αθορούζε εργαζίες ζσληήρεζες θαη βειηίωζες ηοσ ηζογείοσ θηηρίοσ αποδσηερίωλ γεπέδοσ ζηελ 
Κοηλόηεηα Ποσιίηζας θαη οη οποίες περαηώζεθαλ ζηης 22-09-2021 ζύκθωλα κε ηελ σπ’ αρηζκ. 7916/04-10-2021 
βεβαίωζε περαίωζες ηοσ έργοσ.  

Το θηίρηο είλαη ιεηηοσργηθό θαη άκεζα δηαζέζηκο προς τρήζε ηωλ αζιεηηθώλ οκάδωλ ηοσ Γήκοσ κας. 
Σύκθωλα κε ηο άρζρο 169 ηοσ Ν. 4412/2016 περί «Γηοηθεηηθής παραιαβής γηα τρήζε» ε επηηροπή 

παραιαβής αποηειείηαη από ηολ Προϊζηάκελο ηες δηεσζύλοσζας σπερεζίας θαη ηοσ επηβιέποληος ποσ ζηο 
ζσγθεθρηκέλο έργο είλαη ο θ. Γεκήηρηος Ποιίηες Ποιηηηθός Μεταληθός ΠΔ3, από έλαλ (1) εθπρόζωπο ηες 

σπερεζίας ζσληήρεζες θαη έλαλ (1) εθπρόζωπο ηες σπερεζίας γηα ηελ οποία προορίδεηαη ηο έργο προς τρήζε. 
 

ΑΔΑ: ΩΖ3ΒΩ9Π-307



 
Ο Προϊζηάκελος Γηεύζσλζες  

Τ.Υ. & Ποιεοδοκίας  
 

Γεκήηρηος Ποιίηες  
Ποιηηηθός Μεταληθός ΠΔ3 

 

    Σύκθσλα κε ηα αλσηέξσ ν Πξόεδξνο πξνηείλεη όπσο ε επηηξνπή ζπγθξνηεζεί από ηνπο : 

1) Τνλ θ. Γεκήηξην Πνιίηε (Πνιηηηθόο Μεραληθόο ΠΔ3), σο Πξντζηάκελνο ηεο δηεπζύλνπζαο ππεξεζίαο 

θαη επηβιέπσλ ηνπ έξγνπ, 2) Τνλ θ. Βνξηληώηε Γεώξγην, ππάιιειν ηνπ Γήκνπ, σο εθπξόζσπνο ηεο 

ππεξεζίαο ζπληήξεζεο θαη 3) Τνλ θ. Τξηαληαθύιινπ Κσλζηαληίλν, Δληεηαικέλνο Γεκνηηθόο 

Σύκβνπινο γηα ζέκαηα Αζιεηηζκνύ, σο εθπξόζσπνο ηεο ππεξεζίαο, γηα ηελ νπνία πξννξίδεηαη ην έξγν 

πξνο ρξήζε. 

 

Ύζηεξα από ηα παξαπάλσ θαιεί ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή λα απνθαζίζεη ζρεηηθά. 

  Η Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή κεηά από ζπδήηεζε θαη αθνύ άθνπζε ηνλ Πξόεδξν, 

                                      

Α Π Ο Φ Α  Η Ε Δ Η      ΟΚΟΦΩΛΑ 

 

σγκροηεί  ηελ επηηξνπή δηνηθεηηθήο παξαιαβήο ηνπ έξγνπ : «Σπληήξεζε θαη βειηίσζε Αζιεηηθώλ 

εγθαηαζηάζεσλ Γ.Δ. Βέινπ», κε αλάδνρν ηνλ θ. Γεκήηξην Κσζηόπνπιν, Πνιηηηθό Μεραληθό Δ.Γ.Δ., 

ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 169 ηνπ Ν. 4412/2016 πεξί «Γηνηθεηηθήο παξαιαβήο γηα 

ρξήζε» , σο θάησζη : 

1) Γεκήηξηνο Πνιίηεο (Πνιηηηθόο Μεραληθόο ΠΔ3), σο Πξντζηάκελνο ηεο δηεπζύλνπζαο ππεξεζίαο θαη 

επηβιέπσλ ηνπ έξγνπ,  

2) Βνξηληώηεο Γεώξγηνο, ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ, σο εθπξόζσπνο ηεο ππεξεζίαο ζπληήξεζεο θαη  

3) Τξηαληαθύιινπ Κσλζηαληίλνο, Δληεηαικέλνο Γεκνηηθόο Σύκβνπινο γηα ζέκαηα Αζιεηηζκνύ, σο 

εθπξόζσπνο ηεο ππεξεζίαο, γηα ηελ νπνία πξννξίδεηαη ην έξγν πξνο ρξήζε. 

 

  Η απόθαζε απηή έιαβε α/α : 283/2021 

  Αθνύ ζπληάρζεθε ε παξνύζα, ππνγξάθεηαη όπσο αθνινπζεί:  

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

                                                                               1.- δράλης Κιταήλ 

                                                                               2.- ιάτος Ανδρέας 

                                                                               3.- Κπεκιάρης Γημήηριος 

     ΑΛΛΗΒΑ ΠΑΠΑΘΤΡΗΑΘΟ                               4.- Γαληβίγκας Γεώργιος  

 

Ακριβές απόζπαζμα 

Εεσγολαηιό.- 

O ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ ΟΗΘ.Δ      

 

        ΠΑΠΑΘΤΡΗΑΘΟ ΑΛΛΗΒΑ 

 

ΑΔΑ: ΩΖ3ΒΩ9Π-307
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