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ΓΖΚΟ ΒΔΙΟΤ- ΒΟΥΑ                  

ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ            

Α Π Ο  Π Α  Κ Α 

Από ηο Πραθηηθό ηες αρηζ. 8/02 ΚΑΡΣΗΟΤ 2022 ΣΑΘΣΗΘΖ  

                  ζσλεδρίαζες ηες ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ηοσ Γήκοσ ΒΔΙΟΤ - ΒΟΥΑ.- 

 

ΑΡΗΘΚΟ  ΑΠΟΦΑΖ   56/2022. 

  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  Καρηίοσ 2022, εκέρα  Σεηάρηε  θαη ώρα 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 8ο :  Ορηζκός κειώλ ηες Δπηηροπής Προζωρηλής θαη Ορηζηηθής Παραιαβής ηοσ έργοσ : 

«Έργα δηθηύωλ ύδρεσζες», κε αρηζκό κειέηες 18/2017. 

  

    Ο Πξόεδξνο ηεο Οηθ. Δ. εηζεγνύκελνο ην όγδοο ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, έζεζε ππόςε ησλ κειώλ 

ην από 02/12/2021 πξαθηηθό θιήξσζεο πνπ δηελεξγήζεθε από ηελ αξκόδηα επηηξνπή  γηα ηνλ νξηζκό ηεο 

Δπηηξνπήο Πξνζσξηλήο θαη Οξηζηηθήο Παξαιαβήο ηνπ έξγνπ : «Έξγα δηθηύσλ ύδξεπζεο», κε αξηζκό 

κειέηεο 18/2017 θαη ην νπνίν έρεη σο θάησζη : 

ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΚΛΗΡΩΗ 
     Σελ Πέμπηη 2 Δεκεμβρίοσ 2021 θαη ώξα 08.30 π.κ., ζην Γεκνηηθό Θαηάζηεκα ηνπ Γήκνπ Βέινπ Βόραο, ζην 
Εεπγνιαηηό . Θνθθώλε 2,  ζην Γξαθείν ηνπ Σκήκαηνο Μειεηώλ θαη Δπηβιέςεσλ Σερληθώλ Έξγσλ, ζπλήιζε ε αξκόδηα 
γηα ηε δεκόζηα θιήξσζε επηηξνπή, απνηεινύκελε από ηνλ Γεκήηξην Πνιίηε, Πξντζηάκελν Γ/λζεο Σερληθώλ Τπεξεζηώλ 

θαη Πνιενδνκίαο θαη δύν ππαιιήινπο ηνπ Σκήκαηνο Μειεηώλ θαη Δπηβιέςεσλ Σερληθώλ Έξγσλ, γηα ηνλ νξηζκό κειώλ 
ηεο Δπηηξνπήο Πξνζσξηλήο θαη Οξηζηηθήο Παξαιαβήο ηνπ έξγνπ ΄΄ Έργα δικηύων ύδρεσζης ΄΄ , με αριθμό 
μελέηης 18/2017,  ανάδοτος ο κ. ΓΙΑΠΡΟΤ ΙΩΑΝΝΗ, κε έδξα ηελ Πεύθε Αηηηθήο – Βνπιγαξνθηόλνπ 55.       
Ζ Δπηηξνπή αθνύ έιαβε ππόςε : 
-   Σελ κε Α.Π. 9548/25-11-2021 Αλαθνίλσζε γηα ηε δεκόζηα θιήξσζε. 
-  Σν κε Α.Π. 6391/11-07-2018 πκθσλεηηθό ηνπ αλσηέξσ έξγνπ, πνζνύ 25.788,89 Δπξσ κε ΦΠΑ.  
-   Σελ από 15-03-2019 Βεβαίσζε Πεξαίσζεο Έξγνπ.  

- Σελ εγθύθιην ΓΗΘΠΟ/Φ.18/νηθ.21526/04-11-2011 «πγθξόηεζε ζπιινγηθώλ νξγάλσλ ηεο δηνίθεζεο θαη νξηζκόο 

ησλ κειώλ ηνπο κε θιήξσζε» (άξζξν 26 ηνπ Ν. 4024/2011).  
- Σελ εγθύθιην ΓΗΘΠΟ/Φ.18/νηθ.23243/23-11-2011 «Γηελέξγεηα ηεο δηαδηθαζίαο θιεξώζεσο γηα ηνλ νξηζκό κειώλ 
ησλ ζπιινγηθώλ νξγάλσλ ηεο δηνίθεζεο γηα ηε δηεμαγσγή δεκνζίσλ δηαγσληζκώλ ή ηελ αλάζεζε ή ηελ αμηνιόγεζε, 
παξαθνινύζεζε, παξαιαβή πξνκεζεηώλ, ππεξεζηώλ ή έξγσλ».  
- Σελ εγθύθιην ΓΗΘΠΟ/Φ.18/νηθ.21700/19-09-2012 «Δθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ Ν.4024/2011 ΄΄ πγθξόηεζε 

ζπιινγηθώλ νξγάλσλ ηεο δηνίθεζεο θαη νξηζκόο κειώλ ηνπο κε θιήξσζε ΄΄». 
-   Σν άξζξν 170 ηνπ Ν. 4412/2016, όπνπ κεηαμύ άιισλ αλαθέξεη όηη «γηα ηε δηελέξγεηα ηεο πξνζσξηλήο παξαιαβήο, 
αθνύ πξνεγνπκέλσο ε Γηεπζύλνπζα Τπεξεζία ηεο αλαθνηλώζεη ηελ πεξάησζε ησλ εξγαζηώλ θαη ηελ ππνβνιή ή 
ζύληαμε ηεο ηειηθήο επηκέηξεζεο. Ζ επηηξνπή είλαη ηξηκειήο, όηαλ όκσο πξόθεηηαη γηα ζεκαληηθά έξγα κπνξεί λα 
νξηζζνύλ κέρξη θαη ηέζζεξα (4) επηπιένλ κέιε γηα λα πεξηιεθζνύλ ζε απηήλ ηερληθνί δηαθόξσλ εηδηθνηήησλ, αλάινγα 
κε ηε θύζε ηνπ έξγνπ. ηελ επηηξνπή παξαιαβήο ησλ έξγσλ ηνπιάρηζηνλ ν Πξόεδξνο δελ νξίδεηαη από ππαιιήινπο 
ηεο δηεπζύλνπζαο ππεξεζίαο….. Σα κέιε ηεο επηηξνπήο είλαη ηερληθνί ππάιιεινη πνπ έρνπλ αληίζηνηρε εκπεηξία θαη 
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ηθαλόηεηα θαη επηιέγνληαη θαηόπηλ θιεξώζεσο ππνρξεσηηθά, ζύκθσλα κε ην ειεθηξνληθό ζύζηεκα ηεο παξ. 6 ηνπ 
άξζξνπ 118. Ζ επηηξνπή παξαιαβήο ζπλέξρεηαη θαη δηελεξγεί ηελ παξαιαβή κε πξσηνβνπιία θαη επζύλε ηνπ Πξνέδξνπ 

ηεο. Γηα ηελ παξαιαβή ζπληάζζεηαη πξσηόθνιιν πνπ ππνγξάθεηαη από όια ηα κέιε ηεο επηηξνπήο, από ηνλ ηειεπηαίν 
επηβιέπνληα πνπ παξίζηαηαη θαηά ηε δηελέξγεηα ηεο θαη από ηνλ αλάδνρν πνπ παξαδίδεη ην έξγν. Αλ ππάξμεη αδπλακία 
ππνγξαθήο από ηνλ Πξόεδξν ή κέινο ηεο επηηξνπήο ή ηνλ επηβιέπνληα, ην πξσηόθνιιν ππνγξάθεηαη από ηνπο 
ππόινηπνπο κε ζρεηηθή κλεία ησλ ιόγσλ ηεο αδπλακίαο ππνγξαθήο ». 

-    Σν άξζξν 172 Ν. 4412/2016 – Οξηζηηθή παξαιαβή.  
-  Σελ κε αξ. πξση. 10694/17-12-2020 αίηεζε ηνπ ΓΗΑΠΡΟΤ ΗΩΑΝΝΖ, ηα κε Α.Π. 33964/17-11-2021 θαη 3628/21-04-
2021 έγγξαθα ηνπ Γήκνπ Θνξηλζίσλ, πξνρώξεζε ζηελ θιήξσζε θαη ηα απνηειέζκαηα έρνπλ σο εμήο : 

Α/Α ΣΑΚΣΙΚΑ ΜΕΛΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΑ ΜΕΛΗ 

1. Πεληέξεο Πέηξνο, Αγξνλόκνο – 
Σνπνγξάθνο Μεραληθόο ΠΔ 

Θνπΐλεο Νηθόιανο – Πνιηηηθό Μεραληθό ΣΔ 

2.  ηαπξηαλόπνπινο Απόζηνινο – 
Πνιηηηθόο Μεραληθόο ΠΔ 

Θενδνζίνπ Αλαζηαζία – Πνιηηηθό Μεραληθό ΠΔ 

3. Πέππαο Δπζύκηνο, Πνιηηηθόο Μεραληθόο 
ΠΔ 

Θαξαΐζθνο Ησάλλεο – Πνιηηηθόο Μεραληθόο ΠΔ 

 

Μεηά από θιήξσζε αλάκεζα ζηα ηξία ηαθηηθά κέιε ηεο Δπηηξνπήο, νξίδεηαη Πξόεδξνο ν θ. Πέππαο Δπζύκηνο – Πνιηηηθόο 
Μεραληθόο ΠΔ. 

Ζευγολατιό, 2 Δεκεμβρίου 2021 
 

           O Τπεύζπλνο                                                       Οη ππάιιεινη  
          ηεο  θιήξσζεο                                          Πέηξνο Πεληέξεο   

                 Πξντζηάκελνο Σκήκαηνο 
     Γεκήηξηνο Πνιίηεο                                                     Μειεηώλ θαη Δπηβιέςεσλ  
       Πξντζηάκελνο Γ/λζεο                                    Σερληθώλ Έξγσλ  

     Σερληθώλ Τπεξεζηώλ θαη  
             Πνιενδνκίαο                  Γεσξγία αληάξκε  

                Αγξνλόκνο  
     Σνπνγξάθνο Μεραληθόο ΠΔ6  

 

  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 

1.- Ορίδεη ηελ Δπηηξνπή Πξνζσξηλήο θαη Οξηζηηθήο Παξαιαβήο ηνπ έξγνπ : «Έργα δηθηύωλ ύδρεσζες», 

κε αξηζκό κειέηεο 18/2017 - αλάδνρνο ΓΗΑΠΡΟΤ ΗΩΑΛΛΖ, κε έδξα ηελ Πεύθε Αηηηθήο – Βνπιγαξνθηόλνπ 

55 ,  σο θάησζη :  

Α/Α ΣΑΘΣΗΘΑ ΚΔΙΖ ΑΛΑΠΙΖΡΩΚΑΣΗΘΑ ΚΔΙΖ 

(ότη θαη’ αληηζηοητία) 

1. Πέππαο Δπζύκηνο, Πνιηηηθόο Μεραληθόο ΠΔ 

 

Κνπΐλεο Νηθόιανο – Πνιηηηθό Μεραληθό ΣΔ 

 

Θενδνζίνπ Αλαζηαζία – Πνιηηηθό Μεραληθό ΠΔ 

 

Καξαΐζθνο Ισάλλεο – Πνιηηηθόο Μεραληθόο ΠΔ 

2.  ηαπξηαλόπνπινο Απόζηνινο – Πνιηηηθόο 

Μεραληθόο ΠΔ 

3. Πεληέξεο Πέηξνο, Αγξνλόκνο – Σνπνγξάθνο 

Μεραληθόο ΠΔ 

 

Πξόεδξνο ηεο Δπηηξνπήο νξίδεηαη θ. Πέππαο Δπζύκηνο – Πνιηηηθόο Μεραληθόο ΠΔ. 

 
Η απόθαζε απηή έιαβε α/α : 56/2022 

  Αθνύ ζπληάρζεθε ε παξνύζα, ππνγξάθεηαη όπσο αθνινπζεί:  

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

                                                                               1.- δράιες Κηταήι 

                                                                               2.- ηάτος Αλδρέας 

                                                                               3.- Θαιιίρε Καρία 

     ΑΛΛΗΒΑ ΠΑΠΑΘΤΡΗΑΘΟ                               4.- Ρόδος Ληθόιαος 

            5.- Βοσδούρες Ληθόιαος 
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Αθρηβές απόζπαζκα 

Εεσγοιαηηό.- 

O ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ ΟΗΘ.Δ 

 

   ΠΑΠΑΘΤΡΗΑΘΟ ΑΛΛΗΒΑ 
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