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Από ηο Πραθηηθό ηες αρηζ. 36/28 ΔΠΣΔΚΒΡΗΟΤ 2022 ΣΑΘΣΗΘΖ  

                  ζσλεδρίαζες ηες ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ηοσ Γήκοσ ΒΔΙΟΤ - ΒΟΥΑ.- 

 

ΑΡΗΘΚΟ  ΑΠΟΦΑΖ   274/2022. 

  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 28ε  επηεκβρίοσ 2022, εκέρα  Σεηάρηε  θαη 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.          

Θέκα 6ο :  Ορηζκός κειώλ ηες Δπηηροπής Προζωρηλής θαη Ορηζηηθής Παραιαβής ηοσ έργοσ : 
«Έργα αζιεηηθώλ εγθαηαζηάζεωλ Γ.Θ. Βραταηίοσ», κε αρηζκό κειέηες 13/2018. 

  

    Ο  Αληηπξόεδξνο ηεο Οηθ. Δ. εηζεγνύκελνο ην έθηο ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, έζεζε ππόςε 

ησλ κειώλ ην από 13.09.2022 πξαθηηθό θιήξσζεο πνπ δηελεξγήζεθε από ηελ αξκόδηα επηηξνπή  γηα 

ηνλ νξηζκό ηεο Δπηηξνπήο Πξνζσξηλήο θαη Οξηζηηθήο Παξαιαβήο ηνπ έξγνπ : «Έργα αζιεηηθώλ 

εγθαηαζηάζεωλ Γ.Θ. Βραταηίοσ», κε αξηζκό κειέηεο 13/2018 θαη ην νπνίν έρεη σο θάησζη : 

ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΚΛΘΡΩΘ 
 

     Τθν Τρίτθ 13 Σεπτεμβρίου 2022 και ϊρα 08.30 π.μ., ςτο Δθμοτικό Κατάςτθμα του Διμου Βζλου Βόχασ, ςτο Ηευγολατιό Σ. 
Κοκκϊνθ 2,  ςτο Γραφείο του Τμιματοσ Μελετϊν και Επιβλζψεων Τεχνικϊν Ζργων, ςυνιλκε θ αρμόδια για τθ δθμόςια 
κλιρωςθ επιτροπι, αποτελοφμενθ από τον Δθμιτριο Πολίτθ, Προϊςτάμενο Δ/νςθσ Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν και Πολεοδομίασ 
και δφο υπαλλιλουσ του Τμιματοσ Μελετϊν και Επιβλζψεων Τεχνικϊν Ζργων, για τον οριςμό μελϊν τθσ Επιτροπισ 
Προςωρινισ και Οριςτικισ Παραλαβισ του ζργου ΄΄ Ζργα αθλητικών εγκαταςτάςεων Δ.Κ. Βραχατίου΄΄, με αριθμό μελζτησ 
13/2018,  ανάδοχοσ του ζργου η εταιρεία ΠΙΣΕΤΟ Α.Ε., με ζδρα ςτο Κιάτο Κορινκίασ.        
Θ Επιτροπι αφοφ ζλαβε υπόψθ : 
-   Τθν με Α.Π. 6740/05-09-2022 Ανακοίνωςθ για τθ δθμόςια κλιρωςθ. 
-  Το με Α.Π. 3806/30-04-2019 Συμφωνθτικό του ανωτζρω ζργου, ποςοφ 36.656,45 Ευρω χωρίσ ΦΠΑ.  
-   Τθν με Α.Π. 10445/09-12-2020 Βεβαίωςθ Περαίωςθσ Ζργου.  
- Τθν εγκφκλιο ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21526/04-11-2011 «Συγκρότθςθ ςυλλογικϊν οργάνων τθσ διοίκθςθσ και οριςμόσ των 
μελϊν τουσ με κλιρωςθ» (άρκρο 26 του Ν. 4024/2011).  
- Τθν εγκφκλιο ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.23243/23-11-2011 «Διενζργεια τθσ διαδικαςίασ κλθρϊςεωσ για τον οριςμό μελϊν των 
ςυλλογικϊν οργάνων τθσ διοίκθςθσ για τθ διεξαγωγι δθμοςίων διαγωνιςμϊν ι τθν ανάκεςθ ι τθν αξιολόγθςθ, 
παρακολοφκθςθ, παραλαβι προμθκειϊν, υπθρεςιϊν ι ζργων».  
- Τθν εγκφκλιο ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21700/19-09-2012 «Εφαρμογι του άρκρου 26 του Ν.4024/2011 ϋϋ Συγκρότθςθ ςυλλογικϊν 
οργάνων τθσ διοίκθςθσ και οριςμόσ μελϊν τουσ με κλιρωςθ ϋϋ». 
-   Το άρκρο 170 του Ν. 4412/2016, όπου μεταξφ άλλων αναφζρει ότι «για τη διενζργεια τησ προςωρινήσ παραλαβήσ, αφοφ 
προηγουμζνωσ η Διευθφνουςα Υπηρεςία τησ ανακοινώςει την περάτωςη των εργαςιών και την υποβολή ή ςφνταξη τησ 

ΑΔΑ: ΨΠΤΖΩ9Π-ΙΒΘ



τελικήσ επιμζτρηςησ. Η επιτροπή είναι τριμελήσ, όταν όμωσ πρόκειται για ςημαντικά ζργα μπορεί να οριςθοφν μζχρι και 
τζςςερα (4) επιπλζον μζλη για να περιληφθοφν ςε αυτήν τεχνικοί διαφόρων ειδικοτήτων, ανάλογα με τη φφςη του ζργου. 
Στθν επιτροπι παραλαβισ των ζργων τουλάχιςτον ο Πρόεδροσ δεν ορίηεται από υπαλλιλουσ τθσ διευκφνουςασ 
υπθρεςίασ….. Τα μζλη τησ επιτροπήσ είναι τεχνικοί υπάλληλοι που ζχουν αντίςτοιχη εμπειρία και ικανότητα και επιλζγονται 
κατόπιν κληρώςεωσ υποχρεωτικά, ςφμφωνα με το ηλεκτρονικό ςφςτημα τησ παρ. 6 του άρθρου 118. Η επιτροπή παραλαβήσ 
ςυνζρχεται και διενεργεί την παραλαβή με πρωτοβουλία και ευθφνη του Προζδρου τησ. Για την παραλαβή ςυντάςςεται 
πρωτόκολλο που υπογράφεται από όλα τα μζλη τησ επιτροπήσ, από τον τελευταίο επιβλζποντα που παρίςταται κατά τη 
διενζργεια τησ και από τον ανάδοχο που παραδίδει το ζργο. Αν υπάρξει αδυναμία υπογραφήσ από τον Πρόεδρο ή μζλοσ τησ 
επιτροπήσ ή τον επιβλζποντα, το πρωτόκολλο υπογράφεται από τουσ υπόλοιπουσ με ςχετική μνεία των λόγων τησ 
αδυναμίασ υπογραφήσ ». 
-    Το άρκρο 172 Ν. 4412/2016 – Οριςτικι παραλαβι.  
-   Το με Α.Π. 34717/18-08-2022 ζγγραφο του Διμου Κορινκίων, προχϊρθςε ςτθν κλιρωςθ και τα αποτελζςματα ζχουν ωσ 
εξισ : 
 

Α/Α ΣΑΚΣΙΚΑ ΜΕΛΘ ΑΝΑΠΛΘΡΩΜΑΣΙΚΑ ΜΕΛΘ 

1. Πζππασ Ευκφμιοσ- Πολιτικόσ Μθχανικόσ ΠΕ Κυριαηι Χριςτίνα – Πολιτικόσ Μθχανικόσ ΤΕ 

2.  Θεοδοςίου Αναςταςία – Πολιτικόσ 
Μθχανικόσ ΠΕ 

Καμτςιϊρα Ζλλθ – Μθχανολόγοσ Μθχανικόσ ΠΕ  

3. Σαντάρμθ Γεωργία – Αγρονόμοσ 
Τοπογράφοσ Μθχανικόσ ΠΕ6 

Κουτςοδιμου Σταυροφλα – Πολιτικόσ Μθχανικόσ 
ΠΕ 

 
 Πρόεδροσ τθσ Επιτροπισ ορίηεται ο κ. Πζππασ Ευκφμιοσ – Πολιτικόσ Μθχανικόσ ΠΕ 
 

Ηευγολατιό, 13 επτεμβρίου 2022 
 

           O Υπεφκυνοσ                                                          Οι υπάλλθλοι  
          τθσ  κλιρωςθσ                                           
         Πζτροσ Πεντζρθσ   
         Αγρονόμοσ 

       Δθμιτριοσ Πολίτθσ                                                       Τοπογράφοσ Μθχανικόσ ΠΕ 
       Προϊςτάμενοσ Δ/νςθσ                                      
     Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν και  

             Πολεοδομίασ      Γεωργία Σαντάρμθ  
Αγρονόμοσ  
Τοπογράφοσ Μθχανικόσ ΠΕ6  

 

  Ύζηεξα από ηα παξαπάλσ θαιεί ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή λα απνθαζίζεη ζρεηηθά. 

  Η Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή κεηά από ζπδήηεζε θαη αθνύ άθνπζε ηνλ Αληηπξόεδξν, 

                                          Α Π Ο Φ Α  Η Ε Δ Η      ΟΚΟΦΩΛΑ 

1.- Ορίδεη ηελ Δπηηξνπή Πξνζσξηλήο θαη Οξηζηηθήο Παξαιαβήο ηνπ έξγνπ : «Έργα αζιεηηθώλ 

εγθαηαζηάζεωλ Γ.Θ. Βραταηίοσ», κε αξηζκό κειέηεο 13/2018- αλάδνρνο  ε εηαηρεία ΠΗΣΔΤΟ 

Α.Δ., κε έδξα ζην Κηάην Κνξηλζίαο ,   σο θάησζη :  

Α/Α ΣΑΚΣΙΚΑ ΜΕΛΘ ΑΝΑΠΛΘΡΩΜΑΣΙΚΑ ΜΕΛΘ 

1. Πζππασ Ευκφμιοσ- Πολιτικόσ Μθχανικόσ ΠΕ Κυριαηι Χριςτίνα – Πολιτικόσ Μθχανικόσ ΤΕ 

2.  Θεοδοςίου Αναςταςία – Πολιτικόσ 
Μθχανικόσ ΠΕ 

Καμτςιϊρα Ζλλθ – Μθχανολόγοσ Μθχανικόσ ΠΕ  

3. Σαντάρμθ Γεωργία – Αγρονόμοσ 
Τοπογράφοσ Μθχανικόσ ΠΕ6 

Κουτςοδιμου Σταυροφλα – Πολιτικόσ Μθχανικόσ 
ΠΕ 

 
Πξόεδξνο ηεο Δπηηξνπήο νξίδεηαη ν θ. Πέππαο Δπζύκηνο – Πνιηηηθόο Μεραληθόο ΠΔ. 
 
Η απόθαζε απηή έιαβε α/α : 274/2022 

  Αθνύ ζπληάρζεθε ε παξνύζα, ππνγξάθεηαη όπσο αθνινπζεί:  

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

                                                                                

     ΓΡΑΙΖ ΚΗΥΑΖΙ                                   
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Αθρηβές απόζπαζκα 

Εεσγοιαηηό.- 

O ΑΛΣΗΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ  

ΟΗΘ.ΔΠΗΣΡΟΠΖ 

 

   ΓΡΑΙΖ ΚΗΥΑΖΙ 
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