
ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ  

ΛΟΚΟ ΘΟΡΗΛΘΗΑ                                 

ΓΖΚΟ ΒΔΙΟΤ- ΒΟΥΑ                  

ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ            

Α Π Ο  Π Α  Κ Α 

Από ην Πξαθηηθό ηεο αξηζ. 8/02 ΚΑΡΣΗΟΤ 2022 ΣΑΘΣΗΘΖ  

                  ζπλεδξίαζεο ηεο ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ηνπ Γήκνπ ΒΔΙΟΤ - ΒΟΥΑ.- 

 

ΑΡΗΘΚΟ  ΑΠΟΦΑΖ   47/2022. 

  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  Καξηίνπ 2022, εκέξα  Σεηάξηε  θαη ώξα 11:30  ζε ΣΑΘΣΗΘΖ 

ζπλεδξίαζε θαη ύζηεξα από πξόζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο κε αξ. πξση. 1213/25.02.2022  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] Βνπδνύξεο Νηθόιανο θαη απόληεο νη : α] 

Μπεθηάξεο Γεκήηξηνο θαη β] Μαλάβεο Π. Αζαλάζηνο, έηζη ππήξρε ε λόκηκε απαξηία. 

  Σνλ θ. Μπεθηάξε πνπ απνπζίαδε αλαπιήξσζε ν θ. Ρόδνο. 

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

πξαθηηθώλ.          

Θέκα 2ν :  Πεξί  έγθξηζε παξάηαζεο πξνζεζκίαο πεξαίωζεο ηνπ Τπνέξγνπ 5 «ΠΑΡΟΥΖ 

ΤΠΖΡΔΗΩΛ ΣΔΥΛΗΘΟΤ ΤΚΒΟΤΙΟΤ» ηεο Πξάμεο κε ηίηιν «ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΔΡΔΩΛ 

ΑΠΟΒΙΖΣΩΛ ΓΖΚΟΤ ΒΔΙΟΤ - ΒΟΥΑ». 

   

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

ην ζέκα ζπδεηεζεί σο θαηεπείγνλ, ιόγσ  ηεο εκεξνκελίαο ιήμεο ηεο ελ ιόγσ πξάμεο  . 

Ζ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 

Αθνύ έιαβε ππόςε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξωλ 72,74 θαη 75 ηνπ Λ.3852/2010,ηελ ελεκέξσζε ηνπ 

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

δηαινγηθή ζπδήηεζε  

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ   ΟΚΟΦΩΛΑ 

Δγθξίλεη ην θαηεπείγνλ ηνπ ζέκαηνο. 

 
   ηε ζπλέρεηα ν Πξόεδξνο ηεο Ο.Δ. εηζεγνύκελνο ην  αλωηέξω  ζέκα,  ζέηεη ππόςε ησλ κειώλ, ηα 

θάησζη : 

ΔΙΗΓΗΗ  

ΠΡΟ ΣΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ 

 

ΘΔΜΑ: Λήψη απόυασηρ για την έγκπιση παπάτασηρ πποθεσμίαρ πεπαίωσηρ τος Τποέπγος 5 «ΠΑΡΟΥΗ 

ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΔΥΝΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΟΤ» τηρ Ππάξηρ με τίτλο «ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΔΡΔΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ ΓΗΜΟΤ 

ΒΔΛΟΤ - ΒΟΥΑ» 

ηο πλαίζιο ςλοποίηζηρ ηηρ ύμβαζηρ ηος Τποέπγος 5 με ηίηλο: «ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΔΥΝΙΚΟΤ 

ΤΜΒΟΤΛΟΤ», πος αθοπά ζηο ανηικείμενο ςλοποίηζηρ ηηρ Ππάξηρ «ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΔΡΔΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ 

ΓΗΜΟΤ ΒΔΛΟΤ- ΒΟΥΑ» με κωδικό MIS: 5001356, καηαηέθηκε ηο ςπ΄ απιθμ. 768/01-02-2022 Αίηημα 

ΑΔΑ: 6ΣΞ6Ω9Π-Ε29



Παπάηαζηρ ηηρ ζύμβαζηρ (20SYMV007969687 2020-12-31), από ηην ανάδοσο εηαιπεία, για λήξη ηος ςποέπγος έωρ 

ηον ιζσύονηα σπόνο λήξηρ ηος ζςνόλος ηηρ ηηρ Ππάξηρ, ήηοι έωρ ηην 30/09/2023 και για λόγοςρ πος δεν 

οθείλονηαι ζε ςπαιηιόηηηα ηος αναδόσος.    

Ειζηγούμαζηε: 

Σην έγκπιση σοπήγηζηρ παπάηαζηρ πποθεζμίαρ πεπαίωζηρ ηος Τποέπγος 5 με ηίηλο: «ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ 

ΣΔΥΝΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΟΤ» ηηρ Ππάξηρ «ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΔΡΔΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ ΓΗΜΟΤ ΒΔΛΟΤ ΒΟΥΑ» και 

κωδικό MIS: 5001356, μέσπι ηην 30-09-2023 ππορ ηην ανάδοσο εηαιπεία με ηην επωνςμία ΝΣΑΣΑΓΚΡΙΝΣ Ε.Ε., με 

αναθεώπηζη άνες ςπαιηιόηηηαρ ηος αναδόσος, για ηοςρ λόγοςρ πος αναθέπονηαι ζηο με Απ.Ππ. 768/01-02-2022 

Αίηημα Παπάηαζήρ ηηρ. 

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

  Η Ο.Δ. κεηά από ζπδήηεζε θαη αθνύ άθνπζε ηνλ Πξόεδξν θαη έιαβε ππόςε ηεο ηελ αλσηέξσ εηζήγεζε 

θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Ν. 3852/2010, όπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρύεη  

 

Α Π Ο Φ Α  Η Ε Δ Η     ΟΚΟΦΩΛΑ 

-  Δγθξίλεη ηε ρνξήγεζε παξάηαζεο πξνζεζκίαο πεξαίσζεο ηνπ Τπνέξγνπ 5 κε ηίηιν : «Παξνρή 

Τπεξεζηώλ Σερληθνύ πκβνύινπ» ηεο Πξάμεο «Γηαρείξηζε ζηεξεώλ απνβιήηωλ Γήκνπ Βέινπ- 

Βόραο» θαη κε θσδηθό MIS: 5001356, πξνο ηελ αλάδνρν εηαηξεία κε ηελ επσλπκία ΝΣΑΣΑΓΚΡΙΝΣ Δ.Δ., 

κε αλαζεώξεζε άλεπ ππαηηηόηεηαο ηνπ αλαδόρνπ, γηα ηνπο ιόγνπο πνπ αλαθέξνληαη ζην κε Αξ.Πξ. 

768/01-02-2022 Αίηεκα Παξάηαζήο ηεο,  κέρξη ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηνπ ζπλόινπ ηεο αλσηέξσ 

πξάμεο, ήηνη κέρξη ηελ 30-09-2023. 

  Η απόθαζε απηή έιαβε α/α : 47/2022 

  Αθνύ ζπληάρζεθε ε παξνύζα, ππνγξάθεηαη όπσο αθνινπζεί:  

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

                                                                               1.- δξάιεο Κηραήι 

                                                                               2.- ηάρνο Αλδξέαο 

                                                                               3.- Θαιιίξε Καξία 

     ΑΛΛΗΒΑ ΠΑΠΑΘΤΡΗΑΘΟ                               4.- Ρόδνο Ληθόιανο 

            5.- Βνπδνύξεο Ληθόιανο 

             

Αθξηβέο απόζπαζκα 

Εεπγνιαηηό.- 

O ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ ΟΗΘ.Δ 

 

   ΠΑΠΑΘΤΡΗΑΘΟ ΑΛΛΗΒΑ 

 

 

ΑΔΑ: 6ΣΞ6Ω9Π-Ε29
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