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ΓΖΚΟ ΒΔΙΟΤ- ΒΟΥΑ                  
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Α Π Ο  Π Α  Κ Α 

Από ηο Πρακηικό ηης αριθ. 38/12 ΟΘΣΩΒΡΗΟΤ 2022 ΣΑΘΣΗΘΖ  

                  ζσνεδρίαζης ηης ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ηοσ Γήμοσ ΒΔΙΟΤ - ΒΟΥΑ.- 

 

ΑΡΗΘΚΟ  ΑΠΟΦΑΖ   288/2022. 

  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 12η  Οκηωβρίοσ 2022, ημέρα  Σεηάρηη  και ώρα 11:00  ζε 

ΣΑΘΣΗΘΖ ζπλεδξίαζε θαη ύζηεξα από πξόζθιεζε ηνπ κ. Προέδροσ ηεο κε αξ. πξση. 

7860/07.10.2022  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] Παπαθπξηάθνο Αλλίβαο Γήκαξρνο- Πξόεδξνο, 

β]δξάιεο Μηραήι, γ] ηάρνο Αλδξέαο, δ] Καιιίξε Μαξία, θαη απόληεο νη : α]Μπεθηάξεο Γεκήηξηνο 

β]Μαλάβεο Π. Αζαλάζηνο , γ] 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 4ο :  Περί έγκριζης και παραλαβής ηης μελέηης : «Κελέηες ωρίμανζης και ηεύτη 
δημοπράηηζης δημιοσργίας Πράζινοσ ημείοσ». 
  
Ο Πξόεδξνο ηεο Ο.Δ. εηζεγνύκελνο ην  ηέηαρηο  ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ζέηεη ππόςε ησλ 

κειώλ ηεο Ο.Δ. , ηελ εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο Σερληθώλ Τπεξεζηώλ , ε νπνία έρεη σο θάησζη :  

 

ΘΕΜΑ 
Έγθξηζε θαη παξαιαβή ηεο κειέηεο: «Μειέηεο σξίκαλζεο θαη ηεύρε δεκνπξάηεζεο δεκηνπξγίαο 

Πξάζηλνπ εκείνπ»  
ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

 
Έρνληαο ππόςε:  

1. Σν θάθειν ηεο κειέηεο «Μειέηεο σξίκαλζεο θαη ηεύρε δεκνπξάηεζεο δεκηνπξγίαο Πξάζηλνπ 

εκείνπ» 

2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 183 ηνπ Ν. 4412/2016 πεξί δηνίθεζεο ζπκβάζεο κειέηεο. 

3. Σελ ππ’ αξηζκ. 1084/21-02-2022 ύκβαζε γηα ηε ζύληαμε ηεο πην πάλσ αλαθεξόκελεο κειέηεο 

κεηαμύ ηνπ Γεκάξρνπ Γήκνπ Βέινπ – Βόραο θαη ησλ κειεηεηώλ: α) Δηαηξεία ΝΣΑΣΑΓΘΡΗΝΣ Δ.Δ. (δ.η. 

DATAGRID) θαη β) Πνλεξίδε Παλαγηώηε, Γηπι. Πνιηηηθό Μεραληθό. 

4. Σελ ζπκβαηηθή πξνζεζκία ηεο κειέηεο, ε νπνία νξηδόηαλ ζε πέληε (05) κήλεο από ηελ ππνγξαθή ηεο 

ζύκβαζεο. 

5. Σελ κειέηε ε νπνία ππνβιήζεθε εκπξόζεζκα ζηελ Τπεξεζία καο κε Α.Π.: 4310/21-06-2022 θαη 

5383/20-07-2022. 

ΑΔΑ: 65Η7Ω9Π-ΗΟΤ



6. Tελ από 28-07-2022 βεβαίσζε πεξαίσζεο ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο Γ/λζεο Σερληθώλ Τπεξεζηώλ θαη 

Πνιενδνκίαο, ζύκθσλα κε ηελ νπνία βεβαηώλεηαη πσο ε κειέηε ππεβιήζε εκπξόζεζκα θαη ν αλάδνρνο έρεη 

ζπκκνξθσζεί κε ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεώζεηο θαη  

7. Σα ζηνηρεία ηνπ ηεύρνπο ηεο ελ ιόγσ κειέηεο πνπ είρε ζαλ ζθνπό ηελ εθπόλεζε κειεηώλ σξίκαλζεο 

θαη ηεπρώλ δεκνπξάηεζεο γηα έξγα δεκηνπξγίαο πξάζηλνπ ζεκείνπ, πνπ ν Γήκνο Βέινπ - Βόραο πξόθεηηαη λα 

δεκηνπξγήζεη ζύκθσλα κε ηελ ΘΤΑ 18485/2017, όπσο πξνβιέπεηαη ζην ΣΓΑ ηνπ Γήκνπ θαη ζηνλ ΠΔΓΑ 

Πεινπνλλήζνπ, ώζηε λα δίλεηαη ε δπλαηόηεηα ζηνπο πνιίηεο λα απνζέηνπλ γηα πξνζσξηλή απνζήθεπζε ζε 

δηαθξηηά ξεύκαηα απόβιεηα θαη πιηθά πνπ ζα πξνσζνύληαη γηα πξνεηνηκαζία αλαθύθισζε ή 

επαλαρξεζηκνπνίεζε, ππεξεζία πνπ δελ παξέρεηαη ζήκεξα ζηνπο πνιίηεο ηνπ Γήκνπ Βέινπ - Βόραο. Ζ 

δεκηνπξγία ηνπ Πξάζηλνπ εκείνπ ζα γίλεη ζηε ζέζε «Θέξζη», ζηε Γ.Θ. Εεπγνιαηηνύ ηνπ Γήκνπ Βέινπ – Βόραο, 

εληόο νηθνπέδνπ εθηόο ζρεδίνπ πόιεσο, ζπλνιηθνύ εκβαδνύ 5.410 η.κ. πνπ γηα ην Πξάζηλν εκείν, ζα 

ρξεζηκνπνηεζεί έλα κέξνο ηεο έθηαζεο ηνπ ζπλνιηθνύ νηθνπέδνπ, εκβαδνύ ελόο ζηξέκκαηνο. Ο ρώξνο ζα 

δηακνξθσζεί ζε έλα επίπεδν ζε έθηαζε πεξίπνπ 1 ζηξέκκαηνο, ζην θέληξν ηνπ νπνίνπ ζα ππάξρεη πιαηεία 

ειηγκώλ θαη πεξηκεηξηθά απηήο ζα ηνπνζεηεζνύλ ηα κέζα ζπιινγήο θαη πεξηκεηξηθή νδόο θίλεζεο νρεκάησλ 

Θαηόπηλ ησλ αλσηέξσ: 
 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ 

Σελ έγθξηζε θαη παξαιαβή ηεο κειέηεο: «Μειέηεο σξίκαλζεο θαη ηεύρε δεκνπξάηεζεο δεκηνπξγίαο 

Πξάζηλνπ εκείνπ». 

Ο Πξντζηάκελνο 
Γ/λζεο Σ.Τ. 

 
Γεκήηξηνο Πνιίηεο 

Πνιηηηθόο Μεραληθόο ΠΔ3 

 
   Σηε ζπλέρεηα ν Πξόεδξνο αλέθεξε ζηα κέιε όηη ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Ν. 

3852/2010 (όπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρύεη) ε νηθνλνκηθή επηηξνπήο : « Αζθεί θαζήθνληα 

αλαζέηνπζαο αξρήο γηα ηηο ζπκβάζεηο έξγνπ, κειεηώλ, ππεξεζηώλ θαη πξνκεζεηώλ, αλεμαξηήησο 

πξνϋπνινγηζκνύ, πιελ ησλ πεξηπηώζεσλ απεπζείαο αλάζεζεο πνπ ππάγνληαη ζηελ αξκνδηόηεηα ηνπ 

δεκάξρνπ θαη ησλ πεξηπηώζεσλ ηνπ άξζξνπ 44 ηνπ λ. 4412/2016 (Α΄ 147), θαη απνθαζίδεη γηα ηελ 

έγθξηζε θαη παξαιαβή ησλ πάζεο θύζεσο κειεηώλ ηνπ δήκνπ, ζύκθσλα κε ην άξζξν 189 ηνπ λ. 

4412/2016.» 

  Καηόπηλ πξόηεηλε ηελ έγθξηζε ηεο κειέηεο  θαη θάιεζε ηελ Ο.Ε. λα απνθαζίζεη ζρεηηθά. 

    Η Οηθνλνκηθή Επηηξνπή, αθνύ έιαβε ππόςε ηνπ ηα αλσηέξσ θαη κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ  ΟΚΟΦΩΛΑ 

        Δγθξίλεη θαη παξαιακβάλεη ηελ κειέηε :  «Κελέηες ωρίμανζης και ηεύτη 

δημοπράηηζης δημιοσργίας Πράζινοσ ημείοσ» ησλ κειεηεηώλ: α) Δηαηξεία ΝΣΑΣΑΓΚΡΙΝΣ 

Δ.Δ. (δ.η. DATAGRID) θαη β) Πνλεξίδε Παλαγηώηε, Γηπι. Πνιηηηθό Μεραληθό . 

 
Η απόθαζε απηή έιαβε α/α : 288/2022 

  Αθνύ ζπληάρζεθε ε παξνύζα, ππνγξάθεηαη όπσο αθνινπζεί:  

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

                                                                                

     ΠΑΠΑΘΤΡΗΑΘΟ ΑΛΛΗΒΑ                                  

Ακριβές απόζπαζμα 

ΑΔΑ: 65Η7Ω9Π-ΗΟΤ



Εεσγολαηιό.- 

O ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ  

ΟΗΘ.ΔΠΗΣΡΟΠΖ 

 

   ΠΑΠΑΘΤΡΗΑΘΟ ΑΛΛΗΒΑ 
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