
ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ  

ΛΟΚΟ ΘΟΡΗΛΘΗΑ                                 

ΓΖΚΟ ΒΔΙΟΤ- ΒΟΥΑ                  

ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ            

Α Π Ο  Π Α  Κ Α 

Από ηο Πρακηικό ηης αριθ. 27/13 ΗΟΤΙΗΟΤ 2022 ΣΑΘΣΗΘΖ  

                  ζσνεδρίαζης ηης ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ηοσ Γήμοσ ΒΔΙΟΤ - ΒΟΥΑ.- 

 

ΑΡΗΘΚΟ  ΑΠΟΦΑΖ   196/2022. 

  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 13η  Ηοσλίοσ 2022, ημέρα  Σεηάρηη  και ώρα 11:00  ζε ΣΑΘΣΗΘΖ 

ζπλεδξίαζε θαη ύζηεξα από πξόζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο κε αξ. πξση. 4933/08.07.2022  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 : α] Μπεθηάξεο 

Γεκήηξηνο , β] Μαλάβεο Π. Αζαλάζηνο  θαη γ] Βνπδνύξεο Νηθόιανο , έηζη ππήξρε ε λόκηκε απαξηία. 

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

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

πξαθηηθώλ.          

Θέμα 6ο :  Περί ασηοδίκαιης παραλαβής ηοσ έργοσ : «Έργα αθληηικών εγκαηαζηάζεων 
Γήμοσ» , με αρ. μελέηης 10/2012. 
  

    Ο Πξόεδξνο ηεο Οηθ. Δ. εηζεγνύκελνο ην έκηο θέμα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, ζέηεη ππόςε  

ησλ κειώλ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Ν. 3852/2010 (όπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη 

ηζρύεη), ζύκθσλα κε ηηο νπνίεο : «Η Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή …αζθεί θαζήθνληα αλαζέηνπζαο αξρήο γηα 

ηηο ζπκβάζεηο έξγνπ, κειεηώλ, ππεξεζηώλ θαη πξνκεζεηώλ, αλεμαξηήησο πξνϋπνινγηζκνύ πιελ ησλ 

πεξηπηώζεσλ πνπ ππάγνληαη ζηελ αξκνδηόηεηα ηνπ Γεκάξρνπ γηα ηελ απεπζείαο αλάζεζε». 

  ηε ζπλέρεηα έζεζε ππόςε ησλ κειώλ ηελ εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο Σερληθώλ Τπεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ, ε 

νπνία έρεη σο θάησζη : 

Θέμα  :  Απηνδίθαηε παξαιαβή έξγνπ 
   

Σχετ. : 1. Αίηεζε κε αξ. πξση. 16-06-2022 ηνπ Θενθάλε Γελλάηνπ πεξί παξαιαβήο έξγνπ «Έξγα 
αζιεηηθώλ εγθαηαζηάζεσλ Γήκνπ» κε αξ. κειέηεο 10/2012 

 2. Φάθεινο έξγνπ «Έξγα αζιεηηθώλ εγθαηαζηάζεσλ Γήκνπ» κε αξ. κειέηεο 10/2012. 

 
Σύκθσλα κε ην άξζξν 75 ηνπ Ν. 3669/2008 πεξί «Κύξσζεο ηεο θσδηθνπνίεζεο ηεο λνκνζεζίαο 

θαηαζθεπήο δεκόζησλ έξγσλ»  ε νξηζηηθή παξαιαβή έξγσλ γίλεηαη κεηά ηελ πάξνδν ηνπ ρξόλνπ ππνρξεσηηθήο 
από ηνλ αλάδνρν ζπληήξεζεο θαη «πξέπεη λα δηελεξγεζεί κέζα ζε δύν (2) κήλεο από ηόηε πνπ ιήγεη ν ρξόλνο 
εγγύεζεο, ζύκθσλα κε ην άξζξν 74 ηνπ παξόληνο. Αλ ε νξηζηηθή παξαιαβή δελ δηελεξγεζεί κέζα ζε απηήλ ηελ 
πξνζεζκία, ζεσξείηαη όηη έρεη ζπληειεζηεί απηνδίθαηα ηξηάληα (30) εκέξεο κεηά ηελ ππνβνιή από ηνλ αλάδνρν 
ζρεηηθήο όριεζεο γηα ηε δηελέξγεηά ηεο θαη επηβάιινληαη ζηα ππαίηηα όξγαλα ηνπ θνξέα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ νη 
πξνβιεπόκελεο από ηελ παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ 40 ηνπ παξόληνο πεηζαξρηθέο πνηλέο» 

 
Από ηνλ θάθειν ηνπ έξγνπ «Έξγα αζιεηηθώλ εγθαηαζηάζεσλ Γήκνπ» κε αξ. κειέηεο 10/2012 πξνθύπηεη : 

ΑΔΑ: Ψ4ΞΔΩ9Π-8ΧΔ



1. Τν έξγν πεξαηώζεθε ζηηο 30-04-2014. 
2. Η πεξίνδνο ζπληήξεζεο έξγνπ ήηαλ (15) κήλεο από ηελ εκεξνκελία πεξαίσζεο, ήηνη κέρξη 30-07-2015. 
3. Η παξαιαβή δελ δηελεξγήζεθε εληόο ησλ (2) δύν κελώλ από ηελ εκεξνκελία πεξαίσζεο ηεο 

ππνρξεσηηθήο ζπληήξεζεο ηνπ έξγνπ, ήηνη κέρξη 30-09-2015. 
4. Ο Αλάδνρνο ππέβαιε αίηεζε κε αξ. πξση. 8422 γηα ηελ δηελέξγεηα ηεο νξηζηηθήο παξαιαβήο ηνπ ελ ιόγσ 

έξγνπ ζηηο 10-09-2019 θαη ε νπνία δελ πξαγκαηνπνηήζεθε εληόο (60) εμήληα εκεξώλ – δειαδή κέρξη 
10-11-2019 -  δηόηη : 
4.1. Η Υπεξεζία καο ζηηο 16-09-2019 απέζηεηιε έγγξαθν γηα ηελ δηάζεζε Μεραληθώλ γηα ηελ 

ζπγθξόηεζε επηηξνπήο παξαιαβήο ηνπ έξγνπ, ζηνλ Γήκν Κνξηλζίσλ πνπ καο ππνζηεξίδεη 
δηνηθεηηθά ιόγσ ππνζηειέρσζεο ηεο Τ.Υ. ηνπ Γήκνπ καο,  

4.2. Ο Γήκνο Κνξηλζίσλ κε έγγξαθό ηνπ,  πνπ πξσηνθνιιήζεθε ζηνλ Γήκν καο ζηηο 29-10-2019 (αξ. 
πξση. 10216) καο δηέζεζε δύν (2) κεραληθνύο γηα ηελ επηηξνπή παξαιαβήο ηνπ έξγνπ. 

4.3. Σηηο 09-12-2019 δηελεξγήζεθε θιήξσζε γηα ηελ ζπγθξόηεζε ησλ κειώλ ηεο επηηξνπήο, ην νπνίν 
πξαθηηθό δηαβηβάζηεθε πξνο ην Γ.Σ. γηα ηελ νξηζηηθή ζπγθξόηεζε ηεο επηηξνπήο παξαιαβήο ηνπ 
έξγνπ. 

4.4.  Τν Γ.Σ. ηνπ Γήκνπ καο κε ηελ ππ’ αξηζκ. 06/2020 απόθαζε ζπγθξόηεζε ηελ επηηξνπή 
παξαιαβήο ηνπ έξγνπ. 

 
Λόγσ ησλ εμαηξεηηθά δύζθνισλ θαηαζηάζεσλ ηεο πεξηόδνπ ηεο παλδεκίαο (COVID-19) πνπ αθνινύζεζε 

θαη ησλ επαλεηιεκκέλσλ πεξηνξηζκώλ ησλ κεηαθηλήζεσλ, δελ θαηέζηε δπλαηόλ ε εκπξόζεζκε παξαιαβή ηνπ 
έξγνπ «Έξγα αζιεηηθώλ εγθαηαζηάζεσλ Γήκνπ», νπόηε ην έξγν ζύκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 172 
ηνπ Ν.4412/2016, ζεσξείηαη όηη έρεη παξαιεθζεί απηνδίθαηα θαη παξαθαινύκε γηα ηελ ιήςε απόθαζεο πεξί 
απηνδίθαηεο παξαιαβήο ηνπ ελ ιόγσ έξγνπ ρσξίο ηελ ππαηηηόηεηα ησλ νξγάλσλ ηνπ Γήκνπ καο. 

 
 

Ο Πξντζηάκελνο 
Γ/λζεο Τερληθώλ Υπεξεζηώλ & Πνιενδνκίαο 

Γήκνπ Βέινπ-Βόραο 
 

Γεκήηξηνο Πνιίηεο 
Πνιηηηθόο Μεραληθόο ΠΔ3 

 
 

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

    Η Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή αθνύ έιαβε ππόςε ηα αλσηέξσ, είδε ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηεο Ννκνζεζίαο 

θαη κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε . 

Α Π Ο Φ Α  Η Ε Δ Η    ΟΚΟΦΩΛΑ 
 

       Δγκρίνει ηελ απηνδίθαηε  παξαιαβή ηνπ έξγνπ «Έργα αθληηικών εγκαηαζηάζεων 

Γήμοσ» ,  κε αξηζκό κειέηεο 10/2012 θαη αλάδνρνο  ΓΔΝΝΑΣΟ ΘΔΟΦΑΝΗ,  ζύκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 172 ηνπ Ν.4412/2016, ιόγσ ησλ εμαηξεηηθά δύζθνισλ 

θαηαζηάζεσλ ηεο πεξηόδνπ ηεο παλδεκίαο (COVID-19) θαη ρσξίο ηελ ππαηηηόηεηα ησλ νξγάλσλ ηνπ 

Γήκνπ καο. 

 
Η απόθαζε απηή έιαβε α/α : 196/2022 

  Αθνύ ζπληάρζεθε ε παξνύζα, ππνγξάθεηαη όπσο αθνινπζεί:  

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

                                                                                

     ΑΛΛΗΒΑ ΠΑΠΑΘΤΡΗΑΘΟ                                

Ακριβές απόζπαζμα 

Εεσγολαηιό.- 

O ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ ΟΗΘ.Δ 

    

ΠΑΠΑΘΤΡΗΑΘΟ ΑΛΛΗΒΑ 

 

ΑΔΑ: Ψ4ΞΔΩ9Π-8ΧΔ
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