
ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ  

ΛΟΚΟ ΘΟΡΗΛΘΗΑ                                 

ΓΖΚΟ ΒΔΙΟΤ- ΒΟΥΑ                  

ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ            

Α Π Ο  Π Α  Κ Α 

Από ηο Πρακηικό ηης αριθ. 9/09 ΚΑΡΣΗΟΤ 2022 ΣΑΘΣΗΘΖ  

                  ζσνεδρίαζης ηης ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ηοσ Γήμοσ ΒΔΙΟΤ - ΒΟΥΑ.- 

 

ΑΡΗΘΚΟ  ΑΠΟΦΑΖ   64/2022. 

  Η Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Βέινπ-Βόραο πνπ απνηειείηαη από ηνπο: α) Παπαθπξηάθν  

Αλλίβα, Γήκαξρν Βέινπ- Βόραο, σο Πξόεδξν, β) Σδξάιε Μηραήι, γ) Σηάρν Αλδξέα, δ) Καιιίξε Μαξία, ε) 

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

ζπλεδξίαζε ζήκεξα ηελ 9η   Καρηίοσ 2022, ημέρα  Σεηάρηη  και ώρα 11:00  ζε ΣΑΘΣΗΘΖ 

ζπλεδξίαζε θαη ύζηεξα από πξόζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο κε αξ. πξση. 1434/04.03.2022  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. 

   Σηε ζπλεδξίαζε ήηαλ παξόληα ηα κέιε: α]Παπαθπξηάθνο Αλλίβαο- Γήκαξρνο Βέινπ-Βόραο, Πξόεδξνο,  

β] Σδξάιεο Μηραήι, γ] Σηάρνο Αλδξέαο, δ] Καιιίξε Μαξία , ε] Μπεθηάξεο Γεκήηξηνο, ζη] Βνπδνύξεο 

Νηθόιανο θαη απώλ Μαλάβεο Π. Αζαλάζηνο, έηζη ππήξρε ε λόκηκε απαξηία. 

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

πξαθηηθώλ.          

Θέμα 4ο :  Έγκριζη και παραλαβή ηης μελέηης: «Δκπόνηζη μελεηών πσροπροζηαζίας ζηις 

ζτολικές μονάδες ηοσ Γήμοσ Βέλοσ-Βότας»  

 

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

κειώλ ηεο Ο.Δ. ηελ εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο Τερληθώλ Υπεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ καο, ε νπνία έρεη σο θάησζη : 

 
ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

 
Έγθξηζε θαη παξαιαβή ηεο κειέηεο: «Δθπόλεζε κειεηώλ ππξνπξνζηαζίαο ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο ηνπ Γήκνπ 

Βέινπ-Βόραο»  
 

Έρνληαο ππόςε:  

1. Τν θάθειν ηεο κειέηεο «Δθπόλεζε κειεηώλ ππξνπξνζηαζίαο ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο ηνπ Γήκνπ Βέινπ-

Βόραο» 

2. Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 183 ηνπ Ν. 4412/2016 πεξί δηνίθεζεο ζύκβαζεο κειέηεο. 

3. Τελ ππ’ αξηζκ. 730/03-02-2021 Σύκβαζε γηα ηε ζύληαμε ηεο πην πάλσ αλαθεξόκελεο κειέηεο κεηαμύ ηνπ 

Γεκάξρνπ Γήκνπ Βέινπ – Βόραο θαη ηεο αλαδόρνπ κειεηήηξηαο εηαηξείαο «SUSTCHEM ΤΔΦΝΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΔΥΤΙΚΗ 

Α.Δ.». 

4. Τελ ζπκβαηηθή πξνζεζκία ηεο κειέηεο, ε νπνία νξηδόηαλ αξρηθά ζε έμη (6) κήλεο από ηελ ππνγξαθή ηεο 

ζύκβαζεο θαη κε ηελ 3ε παξάηαζε (Απόθαζε Ο.Δ. κε αξηζκό 22/2022) ε πξνζεζκία έρεη νξηζηεί ε 03-05-2022. 

5. Τελ κειέηε ε νπνία ππνβιήζεθε εκπξόζεζκα ζηελ Υπεξεζία καο ζηηο 29-11-2021 (1ε παξάδνζε) θαη ηεο 

κε αξ. πξση. 1081/21-02-2022 ηειηθήο παξάδνζεο ηεο κειέηεο, κεηά από δηαβνπιεύζεηο θαη δηνξζώζεηο θαη πνπ 

αθνξά ηηο κειέηεο ππξνπξνζηαζίαο, ηα ζρέδηα θαηόςεσλ, ηηο ηερληθέο πεξηγξαθέο ησλ κνλίκσλ ζπζηεκάησλ 

ππξνπξνζηαζίαο γηα θάζε ζπγθξόηεκα ζρνιείσλ ηνπ Γήκνπ καο θαζώο θαη ηελ ππνβνιή όισλ απηώλ ησλ κειεηώλ γηα 

έγθξηζε ζηηο αξκόδηεο Ππξνζβεζηηθέο ππεξεζίεο. Η όιε εξγαζία πνπ έρεη γίλεη πνπ αληηζηνηρεί θαη’ εθηίκεζε ζην 70% 

ηεο ζπλνιηθήο κειέηεο. 

ΑΔΑ: 99ΞΘΩ9Π-6ΨΡ



Τν ππόινηπν ηκήκα ηεο κειέηεο πνπ αθνξά ηελ ζύληαμε θαη παξάδνζε ησλ ηεπρώλ δεκνπξάηεζεο γηα ηελ 

πινπνίεζε ησλ πξνβιεπόκελσλ έξγσλ ζα γίλεη ζηελ ηειηθή-νξηζηηθή παξάδνζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο κειέηεο θαηόπηλ 

ησλ αδεηνδνηήζεσλ από ηηο αξκόδηεο Ππξνζβεζηηθέο Υπεξεζίεο. 

Η κειέηε αλά ζρνιηθή κνλάδα έρεη θαηαηεζεί ζηελ Υπεξεζία καο ζε ειεθηξνληθή κνξθή θαη ε έληππε ππνβνιή 

ζα γίλεη κε ηελ θαηάζεζε ηεο νξηζηηθήο θαη ηειηθήο κειέηεο θαηόπηλ ησλ πξναλαθεξόκελσλ αδεηνδνηήζεσλ. 

Καηόπηλ ησλ αλσηέξσ: 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ 

Τελ έγθξηζε θαη παξαιαβή ηεο κειέηεο: «Δθπόλεζε κειεηώλ ππξνπξνζηαζίαο ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο ηνπ Γήκνπ 

Βέινπ-Βόραο» σο πξνο ην ζηάδην ηεο ζύληαμεο κειεηώλ ππξνπξνζηαζίαο, ζρεδίσλ θάηνςεο θαη ηερληθώλ πεξηγξαθώλ 

κνλίκσλ ζπζηεκάησλ ππξνπξνζηαζίαο γηα θάζε ζπγθξόηεκα ζρνιείσλ ηνπ Γήκνπ καο, από ηελ αλάδνρν κειεηήηξηα 

εηαηξεία «SUSTCHEM ΤΔΦΝΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΔΥΤΙΚΗ Α.Δ.». 

 
 
 
 
 
 

  Σηε ζπλέρεηα ν Πξόεδξνο αλαθέξεη όηη ζύκθσλα κε ηελ πεξ δ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Ν. 

3852/2010 (όπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρύεη) : ‘Η νηθνλνκηθή επηηξνπή ….αζθεί θαζήθνληα αλαζέηνπζαο 

αξρήο γηα ηηο ζπκβάζεηο έξγνπ, κειεηώλ, ππεξεζηώλ θαη πξνκεζεηώλ, αλεμαξηήησο πξνϋπνινγηζκνύ, 

πιελ ησλ πεξηπηώζεσλ απεπζείαο αλάζεζεο πνπ ππάγνληαη ζηελ αξκνδηόηεηα ηνπ δεκάξρνπ θαη ησλ 

πεξηπηώζεσλ ηνπ άξζξνπ 44 ηνπ λ. 4412/2016 (Α΄ 147), θαη απνθαζίδεη γηα ηελ έγθξηζε θαη παξαιαβή 

ησλ πάζεο θύζεσο κειεηώλ ηνπ δήκνπ, ζύκθσλα κε ην άξζξν 189 ηνπ λ. 4412/2016.’ 

Βάζεη ησλ αλσηέξσ ν Πξόεδξνο πξόηεηλε ηελ έγθξηζε θαη παξαιαβή ηεο αλσηέξσ κειέηεο  θαη θάιεζε 

ηελ Ο.Δ. λα απνθαζίζεη ζρεηηθά. 

    Η Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή, αθνύ έιαβε ππόςε ηνπ ηα αλσηέξσ θαη όπσο εηδηθόηεξα ζηα  πξαθηηθά 

αλαγξάθνληαη. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

    Τελ έγθξηζε θαη παξαιαβή ηεο κειέηεο: «Δθπόλεζε κειεηώλ ππξνπξνζηαζίαο ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο 

ηνπ Γήκνπ Βέινπ-Βόραο» σο πξνο ην ζηάδην ηεο ζύληαμεο κειεηώλ ππξνπξνζηαζίαο, ζρεδίσλ θάηνςεο 

θαη ηερληθώλ πεξηγξαθώλ κνλίκσλ ζπζηεκάησλ ππξνπξνζηαζίαο γηα θάζε ζπγθξόηεκα ζρνιείσλ ηνπ 

Γήκνπ καο, από ηελ αλάδνρν κειεηήηξηα εηαηξεία «SUSTCHEM ΤΔΦΝΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΔΥΤΙΚΗ Α.Δ.». 

  Η απόθαζε απηή έιαβε α/α : 64/2022 

  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 

            5.- Βοσδούρης Λικόλαος 

Ακριβές απόζπαζμα 

Εεσγολαηιό.- 

O ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ ΟΗΘ.Δ 

 

ΠΑΠΑΘΤΡΗΑΘΟ ΑΛΛΗΒΑ 

 

Ο Πξντζηάκελνο 
Γ/λζεο Τ.Υ. 

Γεκήηξηνο Πνιίηεο 
Πνιηηηθόο Μεραληθόο ΠΔ3 

Ο Δπηβιέπσλ 
Ισάλλεο Τζνιάθεο 

Μεραλνιόγνο Μεραληθόο ΤΔ 

ΑΔΑ: 99ΞΘΩ9Π-6ΨΡ
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