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Από ηο Πραθηηθό ηες αρηζ. 13/06 Απρηιίοσ 2022 ΣΑΘΣΗΘΖ  

                  ζσλεδρίαζες ηες ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ηοσ Γήκοσ ΒΔΙΟΤ - ΒΟΥΑ.- 

 

ΑΡΗΘΚΟ  ΑΠΟΦΑΖ   93/2022. 

  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 6ε  Απρηιίοσ 2022, εκέρα  Σεηάρηε  θαη ώρα 11:30  ζε ΣΑΘΣΗΘΖ 

ζπλεδξίαζε θαη ύζηεξα από πξόζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο κε αξ. πξση. 2032/01.04.2022  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  θαη απόληεο νη : α] Μπεθηάξεο 

Γεκήηξηνο, β] Μαλάβεο Π. Αζαλάζηνο θαη γ] Βνπδνύξεο Νηθόιανο.  

Σνλ θ. Μπεθηάξε πνπ απνπζίαδε αλαπιήξσζε ν θ. Ρόδνο Νηθόιανο,  έηζη ππήξρε ε λόκηκε απαξηία. 

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

πξαθηηθώλ.          

Θέκα 9ο :  Έγθρηζε ζσγθρόηεζες Δπηηροπής Υαραθηερηζκού εδαθώλ ηοσ έργοσ : «Έργα  

επεηγοσζώλ αληηπιεκκσρηθώλ εργαζηώλ γηα ηελ αποθαηάζηαζε ηωλ δεκηώλ από ηελ  

ζεοκελία ζηης 29 & 30/09/2018 ζηελ Θοηλόηεηα Διιελοτωρίοσ ηοσ Γήκοσ Βέιοσ- Βότας». 

     

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

κειώλ ηεο Ο.Δ. , ην ππ΄αξηζ. 1794/22-3-2022 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Σερληθώλ Τπεξεζηώλ & 

Πνιενδνκίαο ηνπ Γήκνπ, ην νπνίν έρεη σο θάησζη :  

Θέμα  : Σσγκρόηηζη Επιηροπής Χαρακηηριζμού εδαθών ηοσ έργοσ: «Έργα επειγοσζών 
ανηιπλημμσρικών εργαζιών για ηην αποκαηάζηαζη ηων ζημιών από ηην θεομηνία ζηις 
29&30/09/2018 ζηην Κ. Ελληνοτωρίοσ ηοσ Δήμοσ Βέλοσ-Βότας» 
 

Έτοληας σπόυε ηελ παράγραθο 4 ηοσ άρζροσ 151 ηοσ Ν.4412/2016 
Ορίζοσμε 

φς κέιε «Δπηηροπής ταραθηερηζκού εδαθώλ» ηοσ έργοσ «Έργα επεηγοσζώλ αληηπιεκκσρηθώλ εργαζηώλ γηα ηελ 
αποθαηάζηαζε ηφλ δεκηώλ από ηελ ζεοκελία ζηης 29&30/09/2018 ζηελ Κ. Διιελοτφρίοσ ηοσ Γήκοσ Βέιοσ-
Βότας» ηοσς θάηφζη: 

1. Γεκήηρηο Ποιίηε, Ποιηηηθό Μεταληθό ΠΔ3 
2. Πέηρο Πεληέρε. Αγρολόκο-Τοπογράθο Μεταληθό ΠΔ θαη 
3. Γεφργία Σαληάρκε, Αγρολόκο-Τοπογράθο Μεταληθό ΠΔ6 

ποσ ιόγφ έιιεηυες προζφπηθού αποηειούλ επίζες θαη ηελ επηηροπή «παραιαβής αθαλώλ εργαζηώλ» γηα ηο ίδηο 
έργο, ζύκθφλα κε ηελ απόθαζε ηες Γηεσζύλοσζας Υπερεζίας κε αρ. πρφη. 7171/16-09-2021. 
Ο ορηζκός ηες αλφηέρφ επηηροπής θοηλοποηείηαη ζηελ Οηθολοκηθή Δπηηροπή ηοσ Γήκοσ κας (Προχζηακέλε Αρτή) 
γηα ιοηπές ελέργεηές ηες ζύκθφλα κε ηελ παράγραθο 4 ηοσ άρζροσ 151 ηοσ Ν.4412/2016 

 
Ο Προχζηάκελος 

Γ/λζες Τετληθώλ Υπερεζηώλ & Ποιεοδοκίας 
Γήκοσ Βέιοσ-Βότας 
Γεκήηρηος Ποιίηες 

Ποιηηηθός Μεταληθός ΠΔ3 
 

ΑΔΑ: 9ΥΟΤΩ9Π-ΕΑΞ



   ύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ.4 ηνπ άξζξνπ 151 ηνπ Ν. 4412/2016 :  

«Δηδηθώς ο ταραθηερηζκός ηφλ εδαθώλ ποσ θαηαζθεσάδεηαη ηο έργο, γίλεηαη από δύο ή περηζζόηεροσς ηετληθούς 
σπαιιήιοσς, ποσ ορίδοληαη από ηε Γηεσζύλοσζα Υπερεζία. Ο ορηζκός ηες επηηροπής ασηής αλαθοηλώλεηαη ζηελ 
προχζηακέλε αρτή, ε οποία κπορεί λα ορίζεη θαη άιιολ σπάιιειο λα ζσκκεηέτεη ζηο έργο ηες επηηροπής. 
Η προχζηακέλε αρτή κπορεί ζε θάζε περίπηφζε λα ορίζεη άιιε επηηροπή γηα επαλέιεγτο θαη ταραθηερηζκό 
εδαθώλ. Σε περίπηφζε ποσ δελ επαρθεί ηο ηετληθό προζφπηθό ή ζε περίπηφζε αδσλακίας λα ιεθζεί απόθαζε, 
ιόγφ δηαθφλίας ηφλ σπαιιήιφλ ποσ ορίδοληαη ζε άρηηο αρηζκό, ο αλφηέρφ ταραθηερηζκός εδαθώλ γίλεηαη θαηά 
ηολ προζθορόηερο ηρόπο κε απόθαζε ηες προχζηακέλες αρτής» 

 

Η Οηθνλνκηθή επηηξνπή ιακβάλνληαο ππόςε ηα αλσηέξσ θαη κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

  Δγθρίλεη ηελ ζπγθξόηεζε  Δπηηξνπήο Υαξαθηεξηζκνύ εδαθώλ ηνπ έξγνπ : «Έξγα επεηγνπζώλ  

αληηπιεκκπξηθώλ εξγαζηώλ γηα ηελ απνθαηάζηαζε ησλ δεκηώλ από ηελ  ζενκελία ζηηο 29 &  

30/09/2018 ζηελ Κνηλόηεηα Διιελνρσξίνπ ηνπ Γήκνπ Βέινπ- Βόραο», ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο  

παξ.4 ηνπ άξζξνπ 151 ηνπ Ν. 4412/2016 θαη κε ην ππ’αξηζ. 1794/22-3-2022 έγγξαθν ηεο   

Γηεπζύλνπζαο ππεξεζίαο  σο θάησζη : 

1. Γεκήηξην Πνιίηε, Πνιηηηθό Μεραληθό ΠΔ3 

2. Πέηξν Πεληέξε. Αγξνλόκν-Σνπνγξάθν Μεραληθό ΠΔ θαη 

3. Γεσξγία αληάξκε, Αγξνλόκν-Σνπνγξάθν Μεραληθό ΠΔ6 

πνπ ιόγσ έιιεηςεο πξνζσπηθνύ απνηεινύλ επίζεο θαη ηελ επηηξνπή «παξαιαβήο αθαλώλ εξγαζηώλ» 

γηα ην ίδην έξγν, ζύκθσλα κε ηελ απόθαζε ηεο Γηεπζύλνπζαο Τπεξεζίαο κε αξ. πξση. 7171/16-09-

2021. 

 Η απόθαζε απηή έιαβε α/α : 93/2022 
  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     

 

Αθρηβές απόζπαζκα 

Εεσγοιαηηό.- 

O ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ ΟΗΘ.Δ 

 

   ΠΑΠΑΘΤΡΗΑΘΟ ΑΛΛΗΒΑ 

 

ΑΔΑ: 9ΥΟΤΩ9Π-ΕΑΞ
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