
   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   324/2022. 

  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 13ο: Έγκριζη Οργανογράμμαηος για ηην καηαζκεσή ηοσ έργοσ : «Έργα Γημοηικής  

                 Οδοποιίας   έηοσς 2022».     

  
Ο Πξόεδξνο ηεο Ο.Δ. εηζεγνύκελνο ην  δέκαηο ηρίηο  ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ζέηεη ππόςε  

ησλ κειώλ,  ηελ εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο Σερληθώλ Τπεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ, ε νπνία έρεη σο θάησζη : 

Θέμα : Έγκριζη Οργανογράμμαηος για ηην καηαζκεσή ηοσ έργοσ : «Έργα Δημοηικής Οδοποιίας   

             έηοσς 2022» , προϋπολογιζμού 72.912,00 € , αναδότοσ «ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ ΤΕΦΝΙΚΗ   

             ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ι.Κ.Ε.». 

 

σεη. : 1) Η από 8747/3-11-2022 αίηηζη ςποβολήρ οπγανογπάμμαηορ 

 

           Έσονηαρ ςπ΄ότη: 

1. Σιρ διαηάξειρ ηος Ν. 4412/2016 «Γημόζιερ ςμβάζειρ Έπγυν, Ππομηθειών και Τπηπεζιών (πποζαπμογή 

ζηιρ Οδηγίερ 2014/24/ΔΔ και 2014/25/ΔΔ – ΦΔΚ 147Α/08-08-2016 και ειδικόηεπα ηιρ διαηάξειρ ηος 

άπθπος 139 «Γιεύθςνζη έπγος από ηην πλεςπά ηος αναδόσος»), 

2. Σο με απ. ππυη. 8271/20-10-2022 ζςμθυνηηικό εκηέλεζηρ ηος έπγος ηος θέμαηορ, 

3. Σην με απ. ππυη. 8747/3-11-2022 αίηηζη ςποβολήρ οπγανογπάμμαηορ από ηον Ανάδοσο, 

4. Σα ζςμβαηικά ηεύση 

 

και αθού ελέγσθηκε ηο ςποβληθέν οπγανόγπαμμα καηαζκεςήρ ηος έπγος «Έπγα Γημοηικήρ Οδοποιίαρ έηοςρ 

2022» , αναδόσος ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ ΣΔΥΝΙΚΗ ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΙΚΗ Ι.Κ.Δ. , η ςπηπεζία μαρ δεν έσει ανηίππηζη υρ 

ππορ αςηό, λόγυ ηος μεγέθοςρ και ηηρ θύζηρ ηος εκηελούμενος έπγος. 

Καηόπιν ηυν ανυηέπυ παπακαλούμε για ηην έγκπιζη ηος εν λόγυ οπγανογπάμμαηορ ζύμθυνα με ηο άπθπο 139 

ηος Ν. 4412/2016.      

ΑΔΑ: 6ΥΣΛΩ9Π-ΝΞΣ



 Ο Πποφζηάμενορ  

Γιεύθςνζηρ  Σ.Τ. & Πολεοδομίαρ  

Γήμος Βέλος – Βόσαρ 

 

Γημήηπιορ Πολίηηρ  

Πολιηικόρ Μησανικόρ ΠΔ3 

 

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, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 139 ηνπ Ν. 4412/2016, ην ππνβιεζέλ  

νξγαλόγξακκα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ «Έργα Γημοηικής Οδοποιίας   έηοσς 2022», αλαδόρνπ  

ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ ΣΔΥΝΙΚΗ ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΙΚΗ Ι.Κ.Δ., γηα ηνπο ιόγνπο πνπ αλαθέξνληαη ζην  

εηζεγεηηθό ηεο παξνύζαο απόθαζεο. 

Σν ππνβιεζέλ νξγαλόγξακκα απνηειεί αλαπόζπαζην κέξνο ηεο παξνύζαο. 

 

Η απόθαζε απηή έιαβε α/α : 324/2022 

  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 

 
 
 

 

ΑΔΑ: 6ΥΣΛΩ9Π-ΝΞΣ
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