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Από ηο Πρακηικό ηης αριθ. 4/02 ΦΔΒΡΟΤΑΡΗΟΤ 2022 ΣΑΘΣΗΘΖ  

                  ζσνεδρίαζης ηης ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ηοσ Γήμοσ ΒΔΙΟΤ - ΒΟΥΑ.- 

 

ΑΡΗΘΚΟ  ΑΠΟΦΑΖ   17/2022. 

  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) Καιιίξε Μαξία, ε) 

Μπεθηάξε Γεκήηξην, ζη) Μαλάβε Αζαλάζην ηνπ Παλαγηώηε, θαη δ) Βνπδνύξε Νηθόιαν, σο κέιε, ζπλεδξίαζε 

ζήκεξα ηελ 2α   Φεβροσαρίοσ 2022, ημέρα  Σεηάρηη  και ώρα 11:00  ζε ΣΑΘΣΗΘΖ ζπλεδξίαζε θαη 

ύζηεξα από πξόζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο κε αξ. πξση. 526/28.01.2022  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] Καιιίξε Μαξία, ε] Μπεθηάξεο Γεκήηξηνο θαη απόληεο νη : α]   

Μαλάβεο Π. Αζαλάζηνο  θαη β]  Βνπδνύξεο Νηθόιανο , έηζη ππήξρε ε λόκηκε απαξηία. 

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

πξαθηηθώλ.          

Θέμα 1ο : Ιήυη απόθαζης περί διαγφνιζμού ηοσ Γήμοσ  για ηην εκηέλεζη ηης ζύμβαζης  

               «Αποπεράηφζη κηηρίοσ  Γημοηικού Θαηαζηήμαηος»  , με α/α ζσζηήμαηος 185912. 

  

  Ο Πξόεδξνο ηεο Ο.Δ. εηζεγνύκελνο ην  πρώηο  ζέκα ΔΘΣΟ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, δήηεζε όπσο  

ην ζέκα ζπδεηεζεί σο θαηεπείγνλ ιόγσ  ηνπ όηη ν δηαγσληζκόο βξίζθεηαη ζε εμέιημε θαη ε πξνζεζκία  

ππνβνιήο πξνζθνξώλ είλαη ε  4ε Φεβξνπαξίνπ 2022.  . 

 

Ζ Οικονομική Δπιηροπή 

Αθνύ έιαβε ππόςε ηηο δηαηάμεηο ησλ άρθρφν 72,74 και 75 ηοσ Λ.3852/2010,ηελ ελεκέξσζε ηνπ 

Πξνέδξνπ, ηελ αλαγθαηόηεηα ζπδήηεζεο θαη ιήςε απόθαζεο γηα ην αλσηέξσ ζέκα θαη κεηά από δηαινγηθή 

ζπδήηεζε  

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ   ΟΚΟΦΧΛΑ 

Δγκρίνει ηο καηεπείγον ηοσ θέμαηος. 

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

ηεο Ο.Δ. , ην έγγξαθν ησλ ρεηξηζηώλ ΔΗΓΗ ηνπ Γήκνπ, ζύκθσλα κε ην νπνίν θνηλνπνηείηαη ζηελ 

Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ην κε αξηζ. πξση. 593/01.02.2022 ππόκλεκα πνπ θαηαηέζεθε ζηελ ειεθηξνληθή 

πιαηθόξκα ηνπ δηαγσληζκνύ ηνπ έξγνπ: «Απνπεξάησζε θηηξίνπ Γεκνηηθνύ Καηαζηήκαηνο» , κε ην νπνίν ν 

νηθνλνκηθόο θνξέαο αηηείηαη ηελ καηαίσζε ηνπ δηαγσληζκνύ, γηα ηνπο ιόγνπο πνπ αλαιύνληαη ζην ζρεηηθό 

ππόκλεκα. 

      ηε ζπλέρεηα ν Πξόεδξνο εηζεγείηαη πξνο ηα κέιε ηα θάησζη : 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

Σύκθωλα κε ην άξζξν 76 ηνπ Ν 4412/2016 θαη ην άξζξν 72 ηνπ Ν 3852/2010 όπωο ηζρύεη έωο ζήκεξα, ε αλαζέηνπζα 

αξρή δηθαηνινγεκέλα δύλαηαη λα παξεθθιίλεη ηεο Απνθάζεωο ηνπ Υπνπξγνύ Υπνδνκώλ θαη γη απηό ην ιόγν ειήθζεη ε 
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ππ' αξηζκ. 377/2021 Απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Βέινπ Βόραο, ε νπνία αθνινπζεί ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

ΠΓ 71/2019 θαη ηελ νκόθωλε ζύκθωλε γλώκε ηεο ππ'αξηζκ. 34/05-10-2021 ζπλεδξίαζεο ηνπ ηερληθνύ ζπκβνπιίνπ ηεο 

ΓΓ Υπνδνκώλ  Διιάδνο. Τνλίδεηαη όηη ε αλαζέηνπζα αξρή έρεη ωο γλώκνλα λα ηεξνύληαη νη αξρέο ηεο αλαινγηθόηεηαο 

ηεο δηαθάλεηαο, ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο θαη ηεο απνθπγήο ηωλ δηαθξίζεωλ. 

 

      Σηη ζσνέτεια ο Πρόεδρος πρόηεινε ηην ζσνέτιζη ηοσ ανφηέρφ διαγφνιζμού, με ηοσς όροσς ποσ έτοσν 

καθοριζθεί με ηην σπ’αριθ. 377/2021 Απόθαζη ηης Οικονομικής Επιηροπής  και κάλεζε ηην Ο.Ε. να αποθαζίζει 

ζτεηικά. 

    Η Οικονομική Επιηροπή, αθού έλαβε σπόυη ηοσ ηα ανφηέρφ και όπφς ειδικόηερα ζηα πρακηικά 

αναγράθονηαι. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

    Δγκρίνει ηελ ζπλέρηζε ηνπ δηαγσληζκνύ γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζύκβαζεο : «Αποπεράηφζη κηηρίοσ   

Γημοηικού Θαηαζηήμαηος» με α/α ζσζηήμαηος 185912 , κε ηνπο όξνπο πνπ έρνπλ θαζνξηζζεί κε ηελ  

ππ’αξηζ. 377/2021 [ΑΓΑ: Ψ2ΙΩΩ9Π-Ρ4Ψ] Απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θαη όπσο εκθαλίδεηαη ζην  

δηθηπαθό ηόπν ηνπ δηαγσληζκνύ ζην ΔΗΓΗ. 

 

 Η απόθαζε απηή έιαβε α/α : 17/2022 
  Αθνύ ζπληάρζεθε ε παξνύζα, ππνγξάθεηαη όπσο αθνινπζεί:  

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

                                                                               1.- δράλης Κιταήλ 

                                                                               2.- ιάτος Ανδρέας 

                                                                               3.- Θαλλίρη Καρία 

     ΑΛΛΗΒΑ ΠΑΠΑΘΤΡΗΑΘΟ                               4.- Κπεκιάρης Γημήηριος 

        

Ακριβές απόζπαζμα 

Εεσγολαηιό.- 

O ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ ΟΗΘ.Δ 

    

ΠΑΠΑΘΤΡΗΑΘΟ ΑΛΛΗΒΑ 
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