
   ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ  

ΛΟΚΟ ΘΟΡΗΛΘΗΑ                            

ΓΖΚΟ ΒΔΙΟΤ- ΒΟΥΑ                  

ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ            

Α Π Ο  Π Α  Κ Α 

Από ηο Πρακηικό ηης αριθ. 02/18 ΗΑΛΟΤΑΡΗΟΤ 2023 ΣΑΘΣΗΘΖ  

                  ζσνεδρίαζης ηης ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ηοσ Γήμοσ ΒΔΙΟΤ - ΒΟΥΑ.- 

 

ΑΡΗΘΚΟ  ΑΠΟΦΑΖ  7 /2023. 

  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 18η  Ηανοσαρίοσ 2023, ημέρα  Σεηάρηη  και ώρα 11:00  ζε 

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

237/13.01.2023  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 :  Ανακεθαλαιωηική Έκθεζη 2οσ ηριμήνοσ : «Δγκαηάζηαζη ζσνθεηικού ηάπηηα 

ζηίβοσ ζηο Αθληηικό Θένηρο Βέλοσ». 

  

Ο Πξόεδξνο ηεο Ο.Δ. εηζεγνύκελνο ην  ηέηαρηο  ζέκα ηεο εκεξήζηαο  δηάηαμεο, ζέηεη ππόςε ησλ 

κειώλ ηεο Ο.Δ. , ηελ αλαθεθαιαησηηθή έθζεζε 2νπ   ηξηκήλνπ: «Δγκαηάζηαζη ζσνθεηικού 

ηάπηηα ζηίβοσ ζηο Αθληηικό Θένηρο Βέλοσ», πνπ ζπληάρζεθε από ηε Γ/λζε Σερληθώλ 

Τπεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ θαη ε νπνία έρεη  σο θάησζη :  

 

Θέμα : Ανακεθαλαιυηική Έκθεζη 2ος ηπιμήνος: «Δγκαηάζηαζη ζςνθεηικού ηάπηηα ζηίβος ζηο Αθληηικό Κένηπο 
Βέλος» 

Σχετ. :   

 
Έσονηαρ ςπότη ηο άπθπο 136 παπ. 10 ηος Ν.4412/2016 όπυρ ηποποποιήθηκε με ηο Ν.4782/2021 ζαρ 
αποζηέλλυ ηην  Ανακεθαλαιυηική Έκθεζη 2ος ηπιμήνος ηος έπγος : 
 

Έπγο: «Δγκαηάζηαζη ζςνθεηικού ηάπηηα ζηίβος ζηο Αθληηικό Κένηπο Βέλος» 

Απ. Μελέηηρ: 11/2019 

Ανάδοσορ: HELLASOD A.E. 

Ζμ/νία Σςμθυνηηικού: 3234/17-05-2022    (22SYMV010582575 2022-05-19) 

Ποζό Σςμθυνηηικού: 260.891,93 € (συπίρ  ΦΠΑ)  

Γιάπκεια Σύμβαζηρ: έξι (6) μήνερ  

ΑΔΑ: Ψ27ΛΩ9Π-ΞΛΦ



Έναπξη επγαζιών: 03-06-2022 (ζύμθυνα με ηο εγκεκπιμένο σπονοδιάγπαμμα επγαζιών) 

Λήξη Σύμβαζηρ: 17-11-2022  

1η Παπάηαζη: 17-02-2023 (ΑΟΔ 332/2022  ΑΓΑ: ΨΚΕΖΩ9Π-Τ2Υ) 

α’ Τπίμηνο: Έυρ 17-08-2022 

Πεπιγπαθή εκηελεζμένος 

ανηικειμένος: 

Σηο έπγο εκηελούνηα συμαηοςπγικέρ επγαζίερ, καθαιπέζειρ καηαζκεςών από 

ζκςπόδεμα και καηαζκεςή ζηεπεού εγκιβυηιζμού από οπλιζμένο ζκςπόδεμα 

ζύμθυνα με ηο εγκεκπιμένο σπονοδιάγπαμμα επγαζιών.  

Λογαπιαζμοί: Γεν έσοςν καηαηεθεί ζηην Υπηπεζία λογαπιαζμοί μέσπι ηο πέπαρ ηος 2ος  

ηπιμήνος. 

Πεπιγπαθή 

ςπολειπόμενος 

ανηικειμένος: 

Ολοκλήπυζη καηαζκεςήρ ηος ζηεπεού εγκιβυηιζμού, επγαζίερ οδοζηπυζίαρ και 

αζθαληικά, επίζηπυζη ηυν επιθανειών ζηίβος με ζςνθεηικό ηάπηηα (ηύπος 

sandwich).  

Αππόβλεπηα πεπιζηαηικά: - 

Ππόβλετη εκηέλεζηρ 

ζςμπλ. Δπγαζιών: 

Γεν ςπάπσει ππορ ηο παπόν ππόβλετη για ηην εκηέλεζη ζςμπληπυμαηικών 

επγαζιών.  

 
        Ο Δπιβλέπυν                                                    Ο Πποφζηάμενορ  

                                                                      Γ/νζηρ Τ.Υ. & Πολεοδομίαρ 
 

       Πέηπορ Πενηέπηρ                                                Γημήηπιορ Πολίηηρ 
Αγπον. & Τοπογπάθορ Μησανικόρ                            Πολιηικόρ Μησανικόρ Π3 

 

Η Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή, αθνύ έιαβε ππόςε ηεο ηα αλσηέξσ θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ λ. 

3852/2010, όπσο ηζρύεη,  

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΚΟΦΩΛΑ 

 Δγκρίνει ηελ αλσηέξσ ζπλνπηηθή ηξηκεληαία αλαθεθαιαησηηθή έθζεζε γηα ηελ πνξεία ηνπ 

έξγνπ «Δγθαηάζηαζε ζπλζεηηθνύ ηάπεηα ζηίβνπ ζην Αζιεηηθό Κέληξν  Βέινπ»  γηα  ην 2ν ηξίκελν, 

ήηνη από  18-8-2022 έσο 17-11-2022, ρσξίο ηε δηαηύπσζε παξαηεξήζεσλ. 

 

Η απόθαζε απηή έιαβε α/α :   7/2023 
  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: Ψ27ΛΩ9Π-ΞΛΦ
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