
ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ  

ΛΟΚΟ ΘΟΡΗΛΘΗΑ                            

ΓΖΚΟ ΒΔΙΟΤ- ΒΟΥΑ                  

ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ            

Α Π Ο  Π Α  Κ Α 

Από ηο Πρακηικό ηης αριθ. 36/28 ΔΠΣΔΚΒΡΗΟΤ 2022 ΣΑΘΣΗΘΖ  

                  ζσνεδρίαζης ηης ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ηοσ Γήμοσ ΒΔΙΟΤ - ΒΟΥΑ.- 

 

ΑΡΗΘΚΟ  ΑΠΟΦΑΖ   271/2022. 

  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 28η  επηεμβρίοσ 2022, ημέρα  Σεηάρηη  και ώρα 11:00  ζε ΣΑΘΣΗΘΖ 

ζπλεδξίαζε θαη ύζηεξα από πξόζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο κε αξ. πξση. 7386/23.09.2022  πνπ 

θνηλνπνηήζεθε λόκηκα θαη εκπξόζεζκα ζε θάζε έλα από ηα κέιε ηεο ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

άξζξνπ 75 ηνπ 3852/2010 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], δξάιεο Μηραήι Αληηπξόεδξνο, β] ηάρνο Αλδξέαο, γ] 

Καιιίξε Μαξία  θαη απόληεο νη : α] Παπαθπξηάθνο Αλλίβαο  Πξόεδξνο, β]Μπεθηάξεο Γεκήηξηνο, 

γ]Μαλάβεο Π. Αζαλάζηνο θαη δ] 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.          

Θέμα 3ο :  Έγκριζη Οργανογράμμαηος για ηην καηαζκεσή ηοσ έργοσ : «Έργα ανακαηαζκεσής 
πλαηείας Θ. Κπολαηίοσ», προϋπολογιζμού 59.381,31€. 

 
Ο Αληηπξόεδξνο 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  :  Έγκπιζη Οπγανογπάμμαηορ για ηην καηαζκεςή ηος έπγος «Έπγα ανακαηαζκεςήρ πλαηείαρ Κ. 
Μπολαηίος» πποχπολογιζμοω 59.381,31€ αναδψσος «ΠΙΣΤΔΥΟΣ ΑΔ» 

   
Σχετ. : 1.  Η απψ 7027/14-09-2022 αίηηζή ςποβολήρ οπγανογπάμμαηορ. 

   

Έσονηαρ ςπ’ ψτη: 
1. Τιρ διαηάξειρ ηος Ν. 4412/2016  “Γημψζιερ Σςμβάζειρ Έπγυν, Ππομηθειϊν και Υπηπεζιϊν” (πποζαπμογή ζηιρ 
Οδηγίερ 2014/24/ΔΔ και 2014/25/ΔΔ - ΦΔΚΑ147/08.08.2016 και ειδικψηεπα ηιρ διαηάξειρ ηος Άπθπος 139 
“Γιεωθςνζη έπγος απψ ηην πλεςπά ηος αναδψσος»),  
2. Το με απ. ππυη. 6961/12-09-2022 ςπογπαθέν ζςμθυνηηικψ για ηην εκηέλεζη ηυν ειρ ηο θέμα επγαζιϊν,  
3. Την με απ. ππυη.  7027/14-09-2022 αίηηζη ςποβολήρ οπγανογπάμμαηορ απψ ηον ανάδοσο, 
4. Τα ζςμβαηικά ηεωση 
και αθοω ελέγσθηκε ηο ςποβληθέν οπγανψγπαμμα καηαζκεςήρ ηος έπγος «Έπγα ανακαηαζκεςήρ πλαηείαρ Κ. 
Μπολαηίος», αναδψσος «Πιζηεωορ ΑΔ», η ςπηπεζία μαρ δεν έσει ανηίππηζη υρ ππορ αςηψ, λψγυ ηος μεγέθοςρ και 
ηηρ θωζηρ ηος εκηελοωμενος έπγος. 

Καηψπιν ηυν ανυηέπυ παπακαλοωμε για ηην έγκπιζη ηος εν λψγυ οπγανογπάμμαηορ ζωμθυνα με ηο άπθπο 
139 ηος Ν. 4412/2016. 
 

Ο Πποφζηάμενορ  
Γ/νζηρ Τεσνικϊν Υπηπεζιϊν & Πολεοδομίαρ 

Γήμος Βέλος-Βψσαρ 
 

Γημήηπιορ Πολίηηρ 

 

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

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

ΑΔΑ: 6ΥΗΡΩ9Π-09Δ



 

Α Π Ο Φ Α  Η Ε Δ Η    ΟΚΟΦΩΛΑ 

 

Δγκρίνει, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 139 ηνπ Ν. 4412/2016, ην από 2979/09-05-2022  

ππνβιεζέλ νξγαλόγξακκα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ «Έργα ανακαηαζκεσής πλαηείας Θ. Κπολαηίοσ», 

πξνϋπνινγηζκνύ 59.381,31€, αλαδόρνπ ΠΙΣΔΤΟ ΑΔ, γηα ηνπο ιόγνπο πνπ αλαθέξνληαη ζην 

εηζεγεηηθό ηεο παξνύζαο απόθαζεο. 

Σν ππνβιεζέλ νξγαλόγξακκα απνηειεί αλαπόζπαζην κέξνο ηεο παξνύζαο. 

 
Η απόθαζε απηή έιαβε α/α : 271/2022 

  Αθνύ ζπληάρζεθε ε παξνύζα, ππνγξάθεηαη όπσο αθνινπζεί:  

     Ο ΑΛΣΗΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ ΟΗΘ. Δ.                                                ΣΑ ΚΔΙΖ ΣΖ ΟΗΘ. Δ. 

                                                                                

     ΓΡΑΙΖ ΚΗΥΑΖΙ                                   

Ακριβές απόζπαζμα 

Εεσγολαηιό.- 

O ΑΛΣΗΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ  

ΟΗΘ.ΔΠΗΣΡΟΠΖ 

 

   ΓΡΑΙΖ ΚΗΥΑΖΙ 

 
 
 
 
 
 

ΑΔΑ: 6ΥΗΡΩ9Π-09Δ
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