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Από ηο Πρακηικό ηης αριθ. 05/01 ΚΑΡΣΗΟΤ 2023 ΣΑΘΣΗΘΖ  

                  ζσνεδρίαζης ηης ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ηοσ Γήμοσ ΒΔΙΟΤ - ΒΟΥΑ.- 

 

ΑΡΗΘΚΟ  ΑΠΟΦΑΖ  25 /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 1η  Καρηίοσ 2023, ημέρα  Σεηάρηη  και ώρα 11:00  ζε ΣΑΘΣΗΘΖ 

ζπλεδξίαζε θαη ύζηεξα από πξόζθιεζε ηνπ κ. Προέδροσ ηεο κε αξ. πξση. 1326/24.02.2023  

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 2ο : Έγκριζη και παραλαβή ηης μελέηης : «Κελέηες αποησπώζεων ακινήηων προς 

διόρθωζη κηημαηολογικών εγγράθων». 

 

Ο Πξόεδξνο ηεο Ο.Δ. εηζεγνύκελνο ην  δεύηερο  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 απνηππώζεσλ αθηλήησλ πξνο δηόξζσζε 

θηεκαηνινγηθώλ εγγξαθώλ». 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

Έρνληαο ππόςε:  

 
1. Σν θάθειν ηεο κειέηεο «Μειέηεο απνηππώζεσλ αθηλήησλ πξνο δηόξζσζε θηεκαηνινγηθώλ εγγξαθώλ». 

     2. Σελ αξηζκ. 2065/06-03-2019 ζύκβαζε γηα ηελ εθπόλεζε ηεο πην πάλσ αλαθεξόκελεο   

         κειέηεο κεηαμύ ηνπ Γεκάξρνπ Γήκνπ Βέινπ – Βόραο θαη ηνπ κειεηεηή  Καινγηαλλάθε   

         Μηραήι , Αγξνλόκνο Σνπνγξάθνο Μεραληθόο. 

     3. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 189 ηνπ Ν. 4412/2016 «Γεκόζηεο ζπκβάζεηο Έξγσλ,   

         Πξνκεζεηώλ θαη Τπεξεζηώλ (Πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)»  

     4. Σελ ζπκβαηηθή πξνζεζκία ηεο κειέηεο, ζύκθσλα κε ηελ νπνία  ε ππνβνιή ηεο   

         κειέηεο νξίδεηαη  ζε έμη   (6) κήλεο από ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο. 

     5. Σελ ππ’ αξηζκ. 134/2019 Απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Βέινπ –    

         Βόραο κε ηελ νπνία εγθξίζεθε παξάηαζε ηεο πξνζεζκίαο εθπόλεζεο ηεο κειέηεο     

         «Μειέηεο απνηππώζεσλ αθηλήησλ πξνο δηόξζσζε θηεκαηνινγηθώλ εγγξαθώλ»   γηα  

         έμη (6) κήλεο έσο 06-03-2020. 

     6. Σελ ππ’ αξηζκ. 36Α/2020 Απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Βέινπ –    

         Βόραο κε ηελ νπνία εγθξίζεθε παξάηαζε ηεο πξνζεζκίαο εθπόλεζεο ηεο κειέηεο     
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         «Μειέηεο απνηππώζεσλ αθηλήησλ πξνο δηόξζσζε θηεκαηνινγηθώλ εγγξαθώλ»   γηα  

         έμη (6) κήλεο έσο 06-09-2020. 

     7. Σελ ππ’ αξηζκ. 196/2020 Απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Βέινπ –    

         Βόραο κε ηελ νπνία εγθξίζεθε παξάηαζε ηεο πξνζεζκίαο εθπόλεζεο ηεο κειέηεο     

         «Μειέηεο απνηππώζεσλ αθηλήησλ πξνο δηόξζσζε θηεκαηνινγηθώλ εγγξαθώλ»   γηα  

         ηέζζεξηο (4) κήλεο έσο 06-01-2021. 

     8. Σελ ππνβνιή ηεο κειέηεο ζηελ Τπεξεζία καο ζηηο 04/12/2020. 

     9. Tελ από 15/01/2021 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. 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ: 

Σελ έγθξηζε θαη παξαιαβή ηεο κειέηεο: «Μειέηεο απνηππώζεσλ αθηλήησλ πξνο δηόξζσζε θηεκαηνινγηθώλ 

εγγξαθώλ». 

   
 Ο ΔΙΗΓΗΣΗ  

 
 

ΠΔΣΡΟ ΠΔΝΣΔΡΗ 

Αγξνλ. Σνπνγξάθνο Μερ/θόο  Π.Δ. 

    

   Σηη ζςνέσεια ο Ππόεδπορ ανέθεπε ζηα μέλη όηι ζύμθωνα με ηιρ διαηάξειρ ηος άπθπος 72 ηος Ν. 

3852/2010 (όπωρ έσει ηποποποιηθεί και ιζσύει) η οικονομική επιηποπή : Αζθεί ηα θαζήθνληα 

αλαζέηνπζαο αξρήο θαηά ην ζηάδην πνπ πξνεγείηαη ηεο ζύλαςεο ησλ ζπκβάζεσλ έξγσλ, κειεηώλ, 

ππεξεζηώλ θαη πξνκεζεηώλ, αλεμαξηήησο πξνϋπνινγηζκνύ, πιελ ησλ πεξηπηώζεσλ ηεο απεπζείαο 

αλάζεζεο, πνπ ππάγνληαη ζηελ αξκνδηόηεηα ηνπ Γεκάξρνπ θαη απνθαζίδεη γηα ηελ έγθξηζε θαη 

παξαιαβή ησλ πάζεο θύζεσο κειεηώλ ηνπ Γήκνπ, ζύκθσλα κε ην άξζξν 189 ηνπ λ. 4412/2016 

(Α΄ 147). 

  Καηόπηλ πξόηεηλε ηελ έγθξηζε ηεο κειέηεο  και κάλεζε ηην Ο.Ε. να αποθαζίζει ζσεηικά. 

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

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ  ΟΚΟΦΩΛΑ 

        Δγθξίλεη θαη παξαιακβάλεη ηελ κειέηε :  «Κελέηες αποησπώζεων ακινήηων προς 

διόρθωζη κηημαηολογικών εγγράθων» ηνπ κειεηεηή Καινγηαλλάθε Μηραήι , Αγξνλόκν 

Σνπνγξάθν Μεραληθό. 

    

Η απόθαζε απηή έιαβε α/α :   25/2023 
  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 

 

 

  Ο ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ Γ/ΝΗ 
 
 

       ΓΗΜΗΣΡΙΟ ΠΟΛΙΣΗ 
        Πνιηηηθόο Μερ/θόο ΠΔ3 

ΑΔΑ: Ψ4ΒΕΩ9Π-Ν3Λ
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