
   ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ  

ΛΟΚΟ ΘΟΡΗΛΘΗΑ                            

ΓΖΚΟ ΒΔΙΟΤ- ΒΟΥΑ                  

ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ            

Α Π Ο  Π Α  Κ Α 

Από ηο Πρακηικό ηης αριθ. 41/09 ΛΟΔΚΒΡΗΟΤ 2022 ΣΑΘΣΗΘΖ  

                  ζσνεδρίαζης ηης ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ηοσ Γήμοσ ΒΔΙΟΤ - ΒΟΥΑ.- 

 

ΑΡΗΘΚΟ  ΑΠΟΦΑΖ   321/2022. 

  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 9η  Λοεμβρίοσ 2022, ημέρα  Σεηάρηη  και ώρα 11:00  ζε ΣΑΘΣΗΘΖ 

ζπλεδξίαζε θαη ύζηεξα από πξόζθιεζε ηνπ κ. Προέδροσ ηεο κε αξ. πξση. 8816/04.11.2022  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 10ο: Περί έγκριζης τορήγηζης παράηαζης προθεζμίας εκπόνηζης ηης μελέηης : 
«Δκπόνηζη μελεηών πσροπροζηαζίας ζηις ζτολικές μονάδες ηοσ Γήμοσ Βέλοσ- Βότας». 

  
    Ο  Πξόεδξνο ηεο Οηθ. Δ. εηζεγνύκελνο ην δέκαηο 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 
: 

ΔΙΗΓΗΗ ΠΑΡΑΣΑΗ ΠΡΟΘΔΜΙΑ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΜΔΛΔΣΗ : 
 «ΔΚΠΟΝΗΗ ΜΔΛΔΣΩΝ ΠΤΡΟΠΡΟΣΑΙΑ ΣΙ ΥΟΛΙΚΔ ΜΟΝΑΓΔ ΣΟΤ 
ΓΗΜΟΤ ΒΔΛΟΤ - ΒΟΥΑ»  

τετ. 
: 

Ζ με απ. ππυη. 8741/02-11-2022 αίηηζη ηος αναδόσος ηηρ μελέηηρ για παπάηαζη σπόνος 
μελέηηρ. 

Ζ μελέηη ηος θέμαηορ αθοπά ζηην εκπόνηζη μελεηών πςποπποζηαζίαρ ζηιρ Σσολικέρ μονάδερ ηος Γήμος 

Βέλος – Βόσαρ. 

Ζ μελέηη  αναηέθηκε ζηην εηαιπεία «SUSTCHEM ΤΔΦΛΗΘΖ ΣΥΚΒΟΥΙΔΥΤΗΘΖ Α.Δ.», μεηά από ζςνοπηικό 

διαγυνιζμό και ηο ζςμθυνηηικό ςπεγπάθη ηην 03/02/2021 με Α.Π.: 730/03-02-2021 και με πποθεζμία 

πεπαίυζηρ έξι (6) μήνερ ήηοι έυρ ηην 03/08/2021.  

Σύμθυνα με ηην ςπ’ απιθμ. 210/2022 απόθαζη O.E. η εκπόνηζη ηηρ μελέηηρ παπαηάθηκε μέσπι 

03/11/2022 (5η παπάηαζη). 

Σύμθυνα με ηην ςπ’ απιθμ. 64/2022 απόθαζη Ο.Δ. έσει γίνει η έγκπιζη και παπαλαβή ηυν μελεηών 

πςποπποζηαζίαρ πος έσοςν ήδη καηαηεθεί ζηιρ απμόδιερ Υπηπεζίερ Πςποζβεζηικήρ Θοπίνθος και Θιάηος για 
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έλεγσο και έγκπιζη. Θαηά ηο έλεγσο ηυν μελεηών από ηιρ Υπηπεζίερ ηηρ Πςποζβεζηικήρ μποπεί να πποκύτοςν 

διοπθώζειρ επί αςηών πος ο ανάδοσορ είναι ςποσπευμένορ να ηιρ αποκαηαζηήζει. 

Κε ηην με απιθμ. ππυη. 8741/02-11-2022 αίηηζη ηος  αναδόσος πεπί παπάηαζηρ πποθεζμίαρ εκηέλεζηρ 

ηηρ μελέηηρ καηά ηπείρ (3), διόηι για ηην ζςνέσιζη ηηρ διαδικαζίαρ ηηρ μελέηηρ απαιηούνηαι : 

 Ανηίγπαθα από ηο πληποθοπιακό ζύζηημα διασείπιζηρ δηλώζευν αςθαιπέηυν κηιζμάηυν βεβαίυζηρ 

πεπαίυζηρ  

 Ανηίγπαθα από ηο πληποθοπιακό ζύζηημα διασείπιζηρ δηλώζευν αςθαιπέηυν κηιζμάηυν κάηοτηρ 

ηος οπόθος ή ηυν οπόθυν  

 Ανηίγπαθα από ηο πληποθοπιακό ζύζηημα διασείπιζηρ δηλώζευν αςθαιπέηυν κηιζμάηυν 

ηοπογπαθικού ζηιρ πεπιπηώζειρ ζσολείυν πος διαθέηοςν πεπιζζόηεπα ηος ενόρ κηιπίος. 

Τα οποία αθού ηα επεξεπγαζηούν ανάλογα οι μελεηηηέρ θα ςποβληθούν ζηιρ απμόδιερ Πςποζβεζηικέρ Υπηπεζίερ. 

Τα ανυηέπυ δεν είναι ανηικείμενο ηηρ ζύμβαζηρ ηηρ μελέηηρ και ηος αναδόσος και για ηα οποία ππέπει 

να επιληθθεί η ςπηπεζία μαρ καθώρ επίζηρ απαιηούνηαι και οι εγκπίζειρ ηυν μελεηών πςποπποζηαζίαρ πος έσοςν 

ήδη καηαηεθεί από ηιρ Υπηπεζίερ Πςποζβεζηικήρ Θοπίνθος και Θιάηος, προτείνοσμε να δοθεί παπάηαζη 

πποθεζμίαρ τέσσερις (4) μήνες έυρ 03/03/2023 ζύμθυνα με ηο απθ. 184 ηος Λ. 4412/2016, για ηην 

ολοκλήπυζη ηος θςζικού ανηικειμένος και ηυν διοικηηικών διαδικαζιών για ηο κλείζιμο ηος θακέλος ηηρ 

μελέηηρ. 

Εεςγολαηιό, 03-11-2022 
 

 
 
 

 
 

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 

 

Δγκρίνει,  ηελ παξάηαζε κε ηεο ζπκβαηηθήο πξνζεζκίαο εθπόλεζεο ηεο κειέηεο : «Δκπόνηζη  

μελεηών πσροπροζηαζίας ζηις ζτολικές μονάδες ηοσ Γήμοσ Βέλοσ- Βότας» ,αλαδόρνπ    

SUSTCHEM ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΙΚΗ Α.Δ. , γηα ηέζζερις (4) μήνες έσο 03/03/2023, ζύκθσλα 

κε ην αξζ. 184 ηνπ Ν. 4412/2016, γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ θπζηθνύ αληηθεηκέλνπ θαη ησλ 

δηνηθεηηθώλ δηαδηθαζηώλ γηα ην θιείζηκν ηνπ θαθέινπ ηεο κειέηεο, γηα ηνπο ιόγνπο πνπ αλαθέξνληαη 

ζην ζθεπηηθό ηεο παξνύζαο  απόθαζεο. 

Η απόθαζε απηή έιαβε α/α : 321/2022 

  Αθνύ ζπληάρζεθε ε παξνύζα, ππνγξάθεηαη όπσο αθνινπζεί:  

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

                                                                                

     ΠΑΠΑΘΤΡΗΑΘΟ ΑΛΛΗΒΑ                                  

Ακριβές απόζπαζμα 

Εεσγολαηιό.- 

O ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ  

ΟΗΘ.ΔΠΗΣΡΟΠΖ 

 

   ΠΑΠΑΘΤΡΗΑΘΟ ΑΛΛΗΒΑ 

Ο Πποφζηάμενορ  
Γ/νζηρ Τεσνικών Υπηπεζιών 

Γημήηπιορ Πολίηηρ  
Πνιηηηθόο  Μερ/θόο ΠΔ3 

 

Ο Ανηιδήμαπσορ 
Ππογπαμμαηιζμού, Τεσνικών Έπγυν και 

Ππογπαμμαηιζμος 
Ανδπέαρ Σιάσορ  
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