
ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ  

ΛΟΚΟ ΘΟΡΗΛΘΗΑ                                 

ΓΖΚΟ ΒΔΙΟΤ- ΒΟΥΑ                  

ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ            

Α Π Ο  Π Α  Κ Α 

Από ηο Πραθηηθό ηες αρηζ. 27/13 ΗΟΤΙΗΟΤ 2022 ΣΑΘΣΗΘΖ  

                  ζσλεδρίαζες ηες ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ηοσ Γήκοσ ΒΔΙΟΤ - ΒΟΥΑ.- 

 

ΑΡΗΘΚΟ  ΑΠΟΦΑΖ   203/2022. 

  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 13ε  Ηοσιίοσ 2022, εκέρα  Σεηάρηε  θαη 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.          

Θέκα 13ο :  Περί έγθρηζες τορήγεζες παράηαζες προζεζκίας εθηέιεζες ηες σπερεζίας :  

                 «Παροτή θηεληαηρηθώλ Τπερεζηώλ, ζτεηηθά κε ηε ζηείρωζε αδέζποηωλ δώωλ». 

 

    Ο Πξόεδξνο ηεο Οηθ. Δ. εηζεγνύκελνο ην δέθαηο ηρίηο ζέκα 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 ηνπ Σκήκαηνο Σνπηθήο Οηθνλνκίαο & 

Αλάπηπμεο ηνπ Γήκνπ, ε νπνία έρεη σο θάησζη : 

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ  
ΛΟΚΟ ΘΟΡΗΛΘΗΑ     Εεπγνιαηηό, 13-07-2022 
ΓΖΚΟ ΒΔΙΟΤ – ΒΟΥΑ 
Σκήκα Σνπηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο     
Γ/λζε: Βξαράηη Θνξηλζίαο 
Σ.Θ. : 200.06 
Σει. 2741050301 
 
ΘΕΜΑ: Εισήγηση παράτασης Σύμβασης. 
 
ε ζπλέρεηα ηνπ ππ’αξίζκ. 4644/01-7-2022 αηηήκαηνο ηεο εηαηξείαο «ΒΑΡΒΑΤΣΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ 

Ο.Ε.», ΘΣΖΛΗΑΣΡΔΗΟ-ΘΣΖΛΗΑΣΡΗΘΑ ΦΑΡΚΑΘΑ, Δζλ. Αλεμαξηεζίαο 107-Θόξηλζνο, ηει. 2741025676, Α.Φ.Κ. 

ΑΔΑ: 6Ξ82Ω9Π-ΙΤΗ



999754664-Γ.Ο.Τ. Θνξίλζνπ, αλαδόρνπ ηεο «Παξνρή θηεληαηξηθώλ ππεξεζηώλ ζρεηηθά κε ηλ ζηείξωζε 

αδέζπνηωλ δώωλ» κε ΑΓΑΚ 21SYMV009783977/20-12-2021, εηζεγνύκαζηε ηελ παξάηαζε ηεο αλωηέξω 

ζύκβαζεο έωο θαη ηελ 30ε επηεκβξίνπ 2022 (30-09-2022), γηα ηνπο ιόγνπο πνπ αλαθέξνληαη ζην ζρεηηθό 

αίηεκα θαη βάζεη ηνπ άξζξνπ 217 παξ.2 Λ.4412/2016. 

      Ο Γήκαξρνο 

         Αλλίβαο Παπαθπξηάθνο 

 

 
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 217 παξ.2 Ν.4412/2016, ηελ παξάηαζε ηεο  

ζπκβαηηθήο πξνζεζκίαο πεξαίσζεο ηεο εξγαζίαο : «Παξνρή θηεληαηξηθώλ ππεξεζηώλ ζρεηηθά κε ηλ  

ζηείξσζε αδέζπνησλ δώσλ» κε ΑΓΑΜ 21SYMV009783977/20-12-2021, αλαδόρνπ   ηεο εηαηξείαο  

«ΒΑΡΒΑΣΟΤΛΗ ΓΔΩΡΓΙΟ & ΙΑ Ο.Δ.»,  έσο 30/09/2022, γηα ηνπο ιόγνπο πνπ αλαθέξνληαη  

ζην ζθεπηηθό ηεο παξνύζαο  απόθαζεο. 

 
Η απόθαζε απηή έιαβε α/α : 203/2022 
  Αθνύ ζπληάρζεθε ε παξνύζα, ππνγξάθεηαη όπσο αθνινπζεί:  

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

                                                                                

     ΑΛΛΗΒΑ ΠΑΠΑΘΤΡΗΑΘΟ                                

Αθρηβές απόζπαζκα 

Εεσγοιαηηό.- 

O ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ ΟΗΘ.Δ 

    

ΠΑΠΑΘΤΡΗΑΘΟ ΑΛΛΗΒΑ 

 

ΑΔΑ: 6Ξ82Ω9Π-ΙΤΗ
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