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ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ  

ΛΟΚΟ ΘΟΡΗΛΘΗΑ                                 

ΓΖΚΟ ΒΔΙΟΤ- ΒΟΥΑ                  

ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ            

Α Π Ο  Π Α  Κ Α 

Από ηο Πρακηικό ηης αριθ. 47/ 14 Γεκεμβρίοσ 2021 ΣΑΘΣΗΘΖ  

                  ζσνεδρίαζης ηης ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ηοσ Γήμοσ ΒΔΙΟΤ - ΒΟΥΑ.- 

 

ΑΡΗΘΚΟ  ΑΠΟΦΑΖ   370/2021. 

  Η Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Βέινπ-Βφραο πνπ απνηειείηαη απφ ηνπο: α) Παπαθπξηάθν  

Αλλίβα, Γήκαξρν Βέινπ- Βφραο, σο Πξφεδξν, β) Σδξάιε Μηραήι, γ) Σηάρν Αλδξέα, δ) Μπεθηάξε  

Γεκήηξην, ε) Γαιεβίγθα Γεψξγην, ζη)Μαλάβε Αζαλάζην ηνπ Παλαγηψηε, θαη δ) Βνπδνχξε Νηθφιαν, σο 

κέιε, ζπλεδξίαζε ζήκεξα ηελ 14η  Γεκεμβρίοσ  2021, ημέρα  Σρίηη  και ώρα 11:00  ζε ΣΑΘΣΗΘΖ 

ζπλεδξίαζε θαη χζηεξα απφ πξφζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο κε αξ. πξση. 9946/10.12.2021  πνπ 

θνηλνπνηήζεθε λφκηκα θαη εκπξφζεζκα ζε θάζε έλα απφ ηα κέιε ηεο    ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

Ν.3852/2010 & ηνπ Ν. 4555/2018 θαη αλαξηήζεθε ζηνλ πίλαθα αλαθνηλψζεσλ ηνπ Γεκνηηθνχ 

Καηαζηήκαηνο, γηα λα ζπδεηήζεη θαη λα πάξεη απφθαζε γηα ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

   Σηε ζπλεδξίαζε ήηαλ παξφληα ηα κέιε: α]Παπαθπξηάθνο Αλλίβαο- Γήκαξρνο Βέινπ-Βφραο, Πξφεδξνο,  

β] Σδξάιεο Μηραήι, γ] Σηάρνο Αλδξέαο, δ] Μπεθηάξεο Γεκήηξηνο,  ε] Γαιεβίγθαο Γεψξγηνο  θαη απφληεο 

ηα κέιε : α]  Μαλάβεο Π. Αζαλάζηνο, β] Βνπδνχξεο Νηθφιανο , έηζη ππήξρε ε λφκηκε απαξηία. 

  Σηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε θαη ε ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ Μπαθψιε Παλαγηψηα γηα ηελ ηήξεζε ησλ 

πξαθηηθψλ.          

Θέμα 5ο : Έγκριζη Πρωηοκόλλοσ προζωρινής και οριζηικής παραλαβής ηοσ έργοσ : 

«Δπούλωζη λάκκων Γήμοσ», με αριθμό μελέηης 17/2014. 

  
   Ο Πξφεδξνο ηεο Ο.Δ. εηζεγνχκελνο ην  πέμπηο  ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο,  ζέηεη ππφςε  

ησλ κειψλ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Ν. 3852/2010 (φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη 

ηζρχεη), ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο : «Η Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή …αζθεί θαζήθνληα αλαζέηνπζαο αξρήο γηα ηηο 

ζπκβάζεηο έξγνπ, κειεηψλ, ππεξεζηψλ θαη πξνκεζεηψλ, αλεμαξηήησο πξνυπνινγηζκνχ πιελ ησλ 

πεξηπηψζεσλ πνπ ππάγνληαη ζηελ αξκνδηφηεηα ηνπ Γεκάξρνπ γηα ηελ απεπζείαο αλάζεζε». 

  Σηε ζπλέρεηα έζεζε ππφςε ησλ κειψλ ηελ εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο Τερληθψλ Υπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ, ε 

νπνία έρεη σο θάησζη : 

ΘΔΚΑ: «Έγκριζη Πρωηοκόλλοσ Προζωρινής και  Οριζηικής παραλαβής ηοσ έργοσ <<ΔΠΟΤΙΩΖ 

ΙΑΘΘΩΛ ΓΖΚΟΤ>>  με αριθμό μελέηης 17/2014». 

  Η νξηζηηθή  παξαιαβή αθνξά ζην έξγν: «ΔΠΟΥΛΩΣΗ ΛΑΚΚΩΝ ΓΗΜΟΥ»  κε αξηζκφ κειέηεο 17/2014. 

  Mε ηελ αξηζκ. 142/2014 Α.Ο.Δ. ην έξγν αλαηέζεθε ζηελ εηαηξεία ΠΙΣΤΔΥΟΣ Α.Δ. 

  Σηηο 30/03/2015  ππνγξάθεθε ην αξηζκ. 4034/2015 ζπκθσλεηηθφ πνζνχ 38.585,81 € (ρσξίο ην Φ.Π.Α.), κε 

πξνζεζκία πεξαίσζεο ΔΞΙ    (6) κήλεο θαη κε έθπησζε 5,00%. 

  Με ηελ αξηζκ. 179/2015 Α.Γ.Σ. εγθξίζεθε 1ε παξάηαζε εξγαζηψλ θαηά έλα (1) κήλα, ήηνη κέρξη 30/10/2015.  

  Με ηελ αξηζκ. 98/2015 Α.Γ.Σ. εγθξίζεθε ν 1νο Αλαθεθαιαησηηθφο Πίλαθαο Δξγαζηψλ, ν νπνίνο έθιεηζε ζην πνζφ 

ησλ 47.460,55 € (κε ην ΦΠΑ). 

  Με ηελ αξηζκ. 177/2015 Α.Γ.Σ. εγθξίζεθε ν 2νο Αλαθεθαιαησηηθφο Πίλαθαο Δξγαζηψλ, ν νπνίνο έθιεηζε ζην πνζφ 

ησλ 47.460,55 € (κε ην ΦΠΑ). 

  Με ηελ αξηζκ. 05/2016 Α.Γ.Σ. εγθξίζεθε ν 3νο Τειηθφο – Ταθηνπνηεηηθφο Αλαθεθαιαησηηθφο Πίλαθαο Δξγαζηψλ, ν 

νπνίνο έθιεηζε ζην πνζφ ησλ 47.460,55 € (κε ην ΦΠΑ). 

  Τηο εξγαζίεο ν αλάδνρνο νινθιήξσζε εκπξφζεζκα, ήηνη ζηηο 30/10/2015, φπσο πξνθχπηεη απφ ηε βεβαίσζε 

πεξαίσζεο ηνπ  Πξντζηακέλνπ Γ/λζεο Τ.Υ θαη Πνιενδνκίαο ηνπ Γήκνπ καο. 
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  Τν αλσηέξσ έξγν εθηειέζηεθε ζχκθσλα  κε ηνπο φξνπο ηεο αξηζκ. 17/2014 κειέηεο ηεο Τερληθήο Υπεξεζίαο ηνπ 

Γήκνπ. 

  Η επηηξνπή παξαιαβήο πνπ νξίζηεθε κε ηελ  αξηζκ. 43/2019 Α.Γ.Σ. έιεγμε θαηά ην δπλαηφλ ηηο εθηειεζκέλεο 

εξγαζίεο θαη βξήθε απηέο ζχκθσλεο κε ηηο πνζφηεηεο ηεο ηειηθήο επηκέηξεζεο, ε νπνία ζεσξήζεθε απφ ηνλ 

Πξντζηάκελν  Γ/λζεο Τ.Υ. & Πνιενδνκίαο ηνπ Γήκνπ καο ζηηο 14/01/2016. 

  Έηζη ινηπφλ ζηηο 31/07/2019 ππνγξάθεθε απφ ηελ επηηξνπή ην πξσηφθνιιν πξνζσξηλήο θαη νξηζηηθήο παξαιαβήο 

πξνθεηκέλνπ λα εγθξηζεί απφ ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ καο.  

σνημμένα: 

-To απφ 31-07-2019 Πξσηφθνιιν νξηζηηθήο παξαιαβήο 

 
     Ο Πξντζηάκελνο Γ/λζεο Τ.Υ. & 

       Πνιενδνκίαο 
 

                   Γεκήηξηνο Πνιίηεο 
                                                             Πνιηηηθφο Μερ/θφο ΠΔ3 

 
 

  Ύζηεξα απφ ηα παξαπάλσ θαιεί ηε Ο.Δ. λα απνθαζίζεη ζρεηηθά.  

    Η Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή αθνχ έιαβε ππφςε ηα αλσηέξσ, είδε ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηεο Ννκνζεζίαο 

θαη κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε . 

Α Π Ο Φ Α  Η Ε Δ Η    ΟΚΟΦΩΛΑ 

 

       Δγθξίλεη ην απφ 31/07/2019 πξσηφθνιιν πξνζσξηλήο θαη νξηζηηθήο παξαιαβήο ηνπ έξγνπ 

«Δπούλωζη λάκκων Γήμοσ» κε αξηζ. κειέηεο 17/2014, αλαδφρνπ «ΠΙΣΤΔΥΟΣ Α.Δ.»,  ως καλώς 

έτον. 

  

Η απφθαζε απηή έιαβε α/α : 370/2021. 

Αθνχ ζπληάρζεθε ε παξνχζα, ππνγξάθεηαη φπσο 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 
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