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ΑΔΑ: ΨΓΕΚΩ9Π-ΓΓΩ

ΑΠΟΠΑΚΑ
Από ηο Πρακηικό ηης αριθ. 45/ 30 Λοεμβρίοσ 2021 ΣΑΘΣΗΘΖ
ζσνεδρίαζης ηης ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ηοσ Γήμοσ ΒΔΙΟΤ - ΒΟΥΑ.ΑΡΗΘΚΟ ΑΠΟΦΑΖ 352/2021.
Η Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Βέινπ-Βόραο πνπ απνηειείηαη από ηνπο: α) Παπαθπξηάθν
Αλλίβα, Γήκαξρν Βέινπ- Βόραο, σο Πξόεδξν, β) δξάιε Μηραήι, γ) ηάρν Αλδξέα, δ) Μπεθηάξε
Γεκήηξην, ε) Γαιεβίγθα Γεώξγην, ζη)Μαλάβε Αζαλάζην ηνπ Παλαγηώηε, θαη δ) Βνπδνύξε Νηθόιαν, σο
κέιε, ζπλεδξίαζε ζήκεξα ηελ 30η Λοεμβρίοσ 2021, ημέρα Σρίηη και ώρα 11:00 ζε
ΣΑΘΣΗΘΖ ζπλεδξίαζε θαη ύζηεξα από πξόζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο κε αξ. πξση.
9568/26.11.2021 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.
ηε ζπλεδξίαζε ήηαλ παξόληα ηα κέιε: α]Παπαθπξηάθνο Αλλίβαο- Γήκαξρνο Βέινπ-Βόραο,
Πξόεδξνο,
β] δξάιεο Μηραήι, γ] ηάρνο Αλδξέαο, δ] Γαιεβίγθαο Γεώξγηνο, ε] Βνπδνύξεο Νηθόιανο θαη απόληεο
ηα κέιε : α] Μπεθηάξεο Γεκήηξηνο , β] Μαλάβεο Π. Αζαλάζηνο , έηζη ππήξρε ε λόκηκε απαξηία.
ηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε θαη ε ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ Μπαθώιε Παλαγηώηα γηα ηελ ηήξεζε ησλ
πξαθηηθώλ.
Θέμα 5ο : Περί έγκριζης πρωηοκόλλοσ οριζηικής παραλαβής ηοσ έργοσ : «Αγροηική
Οδοποιία Σ.Θ. ηιμάγκας».
Ο Πξόεδξνο ηεο Ο.Δ. εηζεγνύκελνο ην πέμπηο ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ζέηεη ππόςε
ησλ κειώλ ηεο Ο.Δ. , ηελ εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο Σερληθώλ Τπεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ, ε νπνία έρεη σο
θάησζη :
ΘΕΜΑ: «Έγκριση Πρωτοκόλλοσ οριστικής παραλαβής τοσ έργοσ <<ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ Σ.Κ.
ΣΙΜΑΓΚΑ>> με αριθμό μελέτης 08/2012»
Η οριζηική

παραλαβή αθορά ζηο έργο: «ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ Σ.Κ. ΣΙΜΑΓΚΑ»

με αριθμό μελέηης

08/2012.
Mε ηην αριθμ. 85/2012 Α.Ο.Ε. ηο έργο αναηέθηκε ζηην εηαιρεία Α. ΜΠΑΚΛΩΡΗ – Α. ΠΙΠΙΛΟ Ο.Ε..
ηις 28/12/2012 σπογράθηκε ηο αριθμ. 21696/2012 ζσμθωνηηικό ποζού 59.020,55 € (τωρίς ηο Φ.Π.Α.), με
προθεζμία περαίωζης ΣΡΕΙ

(3) μήνες και με έκπηωζη 32,02%.

Με ηην αριθμ. 66/2013 Α.Δ.. εγκρίθηκε 1η παράηαζη μέτρι 28/05/2013 και με ηην αριθμ. 113/2013 Α.Δ..
εγκρίθηκε 2η παράηαζη μέτρι 28/06/2013.
Με ηην αριθμ. 137/2013 Α.Δ.. εγκρίθηκε ο 1ος Ανακεθαλαιωηικός Πίνακας, ο οποίος έκλειζε ζηο ποζό ηων
59.020,55 € (τωρίς ηο ΦΠΑ).
Σις εργαζίες ο ανάδοτος ολοκλήρωζε εμπρόθεζμα, ήηοι ζηις 28/06/2013, όπως προκύπηει από ηη βεβαίωζη
περαίωζης ηοσ Προϊζηαμένοσ Δ/νζης Σ.Τ και Πολεοδομίας ηοσ Δήμοσ μας.
Σο ανωηέρω έργο εκηελέζηηκε ζύμθωνα με ηοσς όροσς ηης αριθμ. 08/2012 μελέηης ηης Σετνικής Τπηρεζίας ηοσ
Δήμοσ.

ΑΔΑ: ΨΓΕΚΩ9Π-ΓΓΩ
Η επηηξνπή παξαιαβήο πνπ νξίζηεθε κε ηελ

αξηζκ. 05/2015 Α.Γ.. (ζε νξζή επαλάιεςε) έιεγμε θαηά ην

δπλαηόλ ηηο εθηειεζκέλεο εξγαζίεο θαη βξήθε απηέο ζύκθσλεο κε ηηο πνζόηεηεο ηεο ηειηθήο επηκέηξεζεο, ε νπνία
ζεσξήζεθε από ηνλ Πξντζηάκελν Γ/λζεο Σ.Τ. & Πνιενδνκίαο ηνπ Γήκνπ καο ζηηο 02/08/2013.
Έηζη ινηπόλ ζηηο 30/07/2019 ππνγξάθεθε από ηελ επηηξνπή ην πξσηόθνιιν νξηζηηθήο παξαιαβήο πξνθεηκέλνπ
λα εγθξηζεί από ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ καο.
σνημμένα:
-To από 30-07-2019 Πξσηόθνιιν νξηζηηθήο παξαιαβήο
Ο Πξντζηάκελνο Γ/λζεο Σ.Τ. &
Πνιενδνκίαο
Γεκήηξηνο Πνιίηεο
Πνιηηηθόο Μερ/θόο ΠΔ3

ηε ζπλέρεηα ν Πξόεδξνο έζεζε ππόςε ησλ κειώλ ην ζρεηηθό πξσηόθνιιν παξαιαβήο θαη θαιεί ηελ
Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή λα απνθαζίζεη ζρεηηθά.
Η Ο.Δ. ιακβάλνληαο ππόςε ηελ θείκελε λνκνζεζία θαζώο θαη ηελ αλσηέξσ εηζήγεζε
ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ

ΟΚΟΦΩΛΑ

Δγθξίλεη ην από 30/07/2019 πξσηόθνιιν νξηζηηθήο παξαιαβήο ηνπ έξγνπ «Αγροηική Οδοποιία
Σ.Θ. ηιμάγκας» κε αξηζ. κειέηεο 08/2012, αλαδόρνπ «ΜΠΑΚΛΩΡΗ – Α. ΠΙΠΙΛΟ Ο.Δ.», ως
καλώς έτον.
Η απόθαζε απηή έιαβε α/α : 352/2021
Αθνύ ζπληάρζεθε ε παξνύζα, ππνγξάθεηαη όπσο αθνινπζεί:
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ ΟΗΘ. Δ.

ΣΑ ΚΔΙΖ ΣΖ ΟΗΘ. Δ.
1.- δράλης Κιταήλ
2.- ιάτος Ανδρέας
3.- Γαληβίγκας Γεώργιος

ΑΛΛΗΒΑ ΠΑΠΑΘΤΡΗΑΘΟ

4.- Βοσδούρης Λικόλαος
Ακριβές απόζπαζμα
Εεσγολαηιό.O ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ ΟΗΘ.Δ
ΠΑΠΑΘΤΡΗΑΘΟ ΑΛΛΗΒΑ

