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Α Π Ο  Π Α  Κ Α 

Από ηο Πραθηηθό ηες αρηζ. 19/ 18 ΚΑΗΟΤ 2022 ΣΑΘΣΗΘΖ  

                  ζσλεδρίαζες ηες ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ηοσ Γήκοσ ΒΔΙΟΤ - ΒΟΥΑ.- 

 

ΑΡΗΘΚΟ  ΑΠΟΦΑΖ   131/2022. 

  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 18ε  Καΐοσ 2022, εκέρα  Σεηάρηε  θαη ώρα 11:00  ζε ΣΑΘΣΗΘΖ 

ζπλεδξίαζε θαη ύζηεξα από πξόζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο κε αξ. πξση. 3122/13.05.2022  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] Μπεθηάξεο Γεκήηξηνο, θαη απόληεο νη : α] Καιιίξε Μαξία θαη 

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

  Σελ θα Καιιίξε  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 3ο :  Περί έγθρηζες τορήγεζες παράηαζες προζεζκίας εθηέιεζες ηες κειέηες : «Κειέηε 
αποησπώζεωλ αθηλήηωλ προς δηόρζωζε θηεκαηοιογηθώλ εγγραθώλ». 

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

κειώλ,  ηελ εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο Σερληθώλ Τπεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ, ε νπνία έρεη σο θάησζη : 

 

Θέμα 

: 

Πεξί  παξάηαζεο πξνζεζκίαο εθπόλεζεο ηεο κειέηεο:  

«Μελέηη αποησπώζεων ακινήηων προς διόρθωζη κηημαηολογικών    
εγγραθών» 

τεη. : Η από 2885/05-05-2022 Αίηεζε ηνπ αλαδόρνπ 
 
 αο δηαβηβάδνπκε θσηναληίγξαθν ηνπ αλσηέξσ ζρεηηθνύ ηνπ θ. ΜΠΛΟΤΝΑ ΕΤΑΓΓΕΛΟΤ ΣΟΤ 

ΓΕΩΡΓΙΟΤ  πεξί παξάηαζεο πξνζεζκίαο εθπόλεζεο ηεο κειέηεο: «Μειέηε απνηππώζεσλ αθηλήησλ πξνο 

δηόξζσζε θηεκαηνινγηθώλ εγγξαθώλ»  κε αξρηθή πξνζεζκία εθηέιεζεο ηελ 04/12/2021.  

Η κειέηε αλαηέζεθε ζηνλ  θ. ΜΠΛΟΤΝΑ ΕΤΑΓΓΕΛΟ ΣΟΤ ΓΕΩΡΓΙΟΤ  κεηά από ζπλνπηηθό  

δηαγσληζκό ηνπ άξζξνπ 117 ηνπ Ν.4412/2016 θαη ππεγξάθε ην αξηζκ. 10355/04-12-2020 ζπκθσλεηηθό 

κε πξνζεζκία πεξαίσζεο ηεο κειέηεο 12 κήλεο ήηνη έσο ηελ 04/12/2021. 

Με ηελ αξηζκ. 354/2021 Α.Ο.Ε. εγθξίζεθε παξάηαζε πξνζεζκίαο εθηέιεζεο ηεο κειέηεο ηνπ 

ζέκαηνο έσο 04-06-2022. 

Η κειέηε  βξίζθεηαη ζε εμέιημε. Θα πξέπεη όκσο νη ηνπνγξαθηθέο θαη θηεκαηνγξαθηθέο 

απνηππώζεηο ησλ αθηλήησλ λα νινθιεξσζνύλ θαη λα παξαδνζνύλ από ηνλ κειεηεηή ζύκθσλα κε ηηο 

Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο ηεο αξηζκ. 02/2020 κειέηεο ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο θαη θαηόπηλ ησλ ππνδείμεσλ 

ησλ δηθεγόξσλ πνπ έρνπλ νξηζζεί σο ππεύζπλνη γηα ηηο δηνξζώζεηο ησλ θηεκαηνινγηθώλ εγγξαθώλ ηνπ 

Δήκνπ καο.  Επεηδή κέρξη ζήκεξα εθθξεκεί  ε ζπλεξγαζία κεηαμύ ηνπ κειεηεηή θαη ησλ δηθεγόξσλ ώζηε 

ΑΔΑ: 978ΥΩ9Π-ΕΛΙ



λα γίλνπλ νη απαηηνύκελεο δηνξζώζεηο ζηηο ηνπνγξαθηθέο – θηεκαηνγξαθηθέο απνηππώζεηο, δελ είλαη 

δπλαηή  ε νινθιήξσζε ηεο κειέηεο εληόο ησλ ζπκβαηηθώλ ρξνληθώλ νξίσλ. 

Η Τπεξεζία καο έρνληαο ππόςε όια ηα αλσηέξσ από ηα νπνία δελ πξνθύπηεη θακία ππαηηηόηεηα 

ηνπ αλαδόρνπ, ην ζπκθέξνλ ηεο ζύκβαζεο, ηηο δηαηάμεηο ηνπ αξζ. 184 ηνπ Ν. 4412/2016 θαη ηελ αίηεζε 

ηνπ αλαδόρνπ  

ΠΡΟΣΕΙΝΕΙ  

Να δνζεί παξάηαζε πξνζεζκίαο εθπόλεζεο ηεο κειέηεο γηα ηέζζεξηο (4) κήλεο αθόκα ήηνη έσο ηηο 

04/10/2022, δηόηη ε θαζπζηέξεζε νινθιήξσζεο εθπόλεζεο ηεο κειέηεο δελ νθείιεηαη ζε ππαηηηόηεηα 

ηνπ αλαδόρνπ.  

Παξαθαινύκε λα ηεζεί ππόςε ηεο Οηθνλνκηθήο Επηηξνπήο γηα έγθξηζε ηεο παξάηαζεο πξνζεζκίαο 

εθπόλεζεο ηεο κειέηεο.  

Ο Πξντζηάκελνο Δηεύζπλζεο  
Σερληθώλ Τπεξεζηώλ & Πνιενδνκίαο   

 
Δεκήηξηνο Πνιίηεο 

Πνιηηηθόο Μεραληθόο ΠΕ3 
 

ηε ζπλέρεηα ν Πξόεδξνο θαιεί ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή λα απνθαζίζεη ζρεηηθά. 

Η Ο.Δ. ιακβάλνληαο ππόςε ηελ θείκελε λνκνζεζία θαζώο θαη ηελ αλσηέξσ εηζήγεζε 

 

Α Π Ο Φ Α  Η Ε Δ Η    ΟΚΟΦΩΛΑ 

 

Δγθρίλεη, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 184 ηνπ Ν. 4412/2016, ηελ παξάηαζε, ηεο ζπκβαηηθήο  

πξνζεζκίαο πεξαίσζεο ηεο κειέηεο : «Κειέηε αποησπώζεωλ αθηλήηωλ προς δηόρζωζε  

θηεκαηοιογηθώλ εγγραθώλ», αλαδόρνπ  “ ΜΠΛΟΤΝΑ ΕΤΑΓΓΕΛΟ ΣΟΤ ΓΕΩΡΓΙΟΤ  .”, θαηά ηέζζεξηο  

(4) κήλεο, ήηνη έσο 04/10/2022, γηα ηνπο ιόγνπο πνπ αλαθέξνληαη ζην εηζεγεηηθό ηεο  

παξνύζαο απόθαζεο. 

   

Η απόθαζε απηή έιαβε α/α : 131/2022 

  Αθνύ ζπληάρζεθε ε παξνύζα, ππνγξάθεηαη όπσο αθνινπζεί:  

      

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

                                                                               1.- δράιες Κηταήι 

                                                                               2.- ηάτος Αλδρέας 

                                                                               3.- Κπεθηάρες Γεκήηρηος 

     ΑΛΛΗΒΑ ΠΑΠΑΘΤΡΗΑΘΟ                               4.- Ρόδος Ληθόιαος     

 

Αθρηβές απόζπαζκα 

Εεσγοιαηηό.- 

O ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ ΟΗΘ.Δ 

 

   ΠΑΠΑΘΤΡΗΑΘΟ ΑΛΛΗΒΑ 
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