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 Γεκεμβρίοσ 2020, εκέξα Σρίηη θαη ώρα 11:30, κεηά 

από γξαπηή πξόζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, κε αξηζκό 48/18-

12-2020, πξαγκαηνπνηήζεθε μέζφ ηηλεδιάζκευης ζσνεδρίαζη ηης Οικονομικής 

Δπιηροπής, ζύκθσλα κε ηελ αξηζ. 426/13-11-2020 εγθύθιην ηνπ ΤΠ.Δ. ζηελ νπνία 

ζπκκεηείραλ γηα ηε ιήςε απνθάζεσο ζηα (26) ζέκαηα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο, ηα 

παξαθάησ Μέιε ηεο Δπηηξνπήο απηήο: 

1] Γηνλύζεο Πιέζζαο – Πξόεδξνο, 2] Φώηηνο Γεκαθόπνπινο – Αληηπξόεδξνο, 3] 

Αλδξέαο Αζαλαζόπνπινο – ηαθηηθό κέινο, 4] Αθξηβή ακνύξε-Βαγελά – ηαθηηθό κέινο, 

5] Ινπιία Γηαλληηζνπνύινπ – ηαθηηθό κέινο, 6] Γεώξγηνο Μαγηάθεο – ηαθηηθό κέινο, 7] 

Παλαγηώηεο Μειάο – ηαθηηθό κέινο θαη 8] Πέηξνο Φσκάο – ηαθηηθό κέινο.  

Οη θ.θ. Νηθόιανο Παπαδεκάηνο – ηαθηηθό κέινο, Μαξία Φηινπνύινπ – ηαθηηθό 

κέινο θαη Ισάλλεο Σζηκπνύθεο – ηαθηηθό κέινο, δελ κεηείραλ ζηελ ηειεδηάζθεςε, αλ θαη 

θιήζεθαλ.  

Αθνύ δηαπηζηώζεθε λόκηκε απαξηία, ν θ. Πξόεδξνο θεξύζζεη ηελ έλαξμε ηεο 

ζπλεδξηάζεσο.  

…………………………………………...………………………………………………….. 

 ηε ζπλέρεηα, ν θ. Πξόεδξνο, εηζάγεη ην αξηζ. (13) ζέκα ηεο εκεξεζίαο 

δηαηάμεσο,  «Έγθξηζε πξσηνθόιινπ Πξνζσξηλήο θαη Οξηζηηθήο Παξαιαβήο ηνπ 

έξγνπ «ΑΡΗ ΔΠΙΚΙΝΓΤΝΟΣΗΣΑ Δ ΔΣΟΙΜΟΡΡΟΠΑ ΚΣΙΡΙΑ», (ζρεηηθό ην 

αξηζ. 17743/17-12-2020 δηαβηβαζηηθό ηνπ θ. Γεκάξρνπ θαη ε αξηζ. 17600/17-12-

2020 εηζήγεζε ηνπ θ. Αληηδεκάξρνπ Αξρ/θνύ Έξγνπ, Καζαξηόηεηαο, 

Αλαθύθισζεο, Μεραλνινγηθνύ εμνπιηζκνύ θαη Έξγσλ Τπνδνκήο - Γ/λζε Έξγσλ 

Τπνδνκήο – Σκήκα Κηηξηαθώλ Έξγσλ), ε νπνία έρεη σο εμήο: «Πξνο: - Σνλ θ. 

Πξόεδξν ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο (δηα ηνπ θ. Γεκάξρνπ) - ΘΔΜΑ:΄΄ Έγθξηζε 

πξσηνθόιινπ Πξνζσξηλήο & Οξηζηηθήο Παξαιαβήο ηνπ έξγνπ «ΑΡΗ 

ΔΠΙΚΙΝΓΤΝΟΣΗΣΑ Δ ΔΣΟΙΜΟΡΡΟΠΑ ΚΣΙΡΙΑ». αο δηαβηβάδνπκε 

πξσηόθνιιν Πξνζσξηλήο & Οξηζηηθήο Παξαιαβήο ηνπ έξγνπ «ΑΡΗ 

ΔΠΙΚΙΝΓΤΝΟΣΗΣΑ Δ ΔΣΟΙΜΟΡΡΟΠΑ ΚΣΙΡΙΑ» (2015)» πνπ εθηέιεζε ε 

Αλάδνρνο «ΜΑΡΙΑ ΓΗΜΑΚΟΠΟΤΛΟΤ», θαη παξαθαινύκε ζύκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 170 ηνπ Ν 4412/16 λα εηζεγεζείηε ζην ζώκα, ηελ έγθξηζή 

ηνπ. Δπίζεο ζαο γλσξίδνπκε όηη ε επηηξνπή Πξνζσξηλήο & Οξηζηηθήο Παξαιαβήο 

ηνπ έξγνπ νξίζηεθε κε ηελ  ππ. αξηζ. πξση. 714/ 04-12-2019 απόθαζε Γεκνηηθνύ 

πκβνπιίνπ Παηξέσλ. Ο Αληηδήκαξρνο Αξρηηεθηνληθνύ Έξγνπ- Καζαξηόηεηαο, 

Αλαθύθισζεο, Μεραλνινγηθνύ Δμνπιηζκνύ θαη  Έξγσλ Τπνδνκήο  Υξήζηνο 

Κνξδάο.- 

 

Ζ Οικονομική Δπιηροπή, αθνύ άθνπζε ηνλ θ. Πξόεδξν,  έιαβε ππόςε ηελ 

εηζήγεζε ηνπ αξκόδηνπ εηζεγεηή-Αληηδεκάξρνπ, θαζώο θαη ην ζρεηηθό 

Πξσηόθνιιν νξηζηηθήο θαη πξνζσξηλήο παξαιαβήο,  

 

 

ΑΔΑ: 6Σ1ΨΩΞΙ-2ΤΦ



ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ: 

 

Δγκρίνει ην πξσηόθνιιν πξνζσξηλήο θαη νξηζηηθήο παξαιαβήο ηνπ έξγνπ 

«ΑΡΗ ΔΠΙΚΙΝΓΤΝΟΣΗΣΑ Δ ΔΣΟΙΜΟΡΡΟΠΑ ΚΣΙΡΙΑ» (2015)» πνπ 

εθηέιεζε ε Αλάδνρνο «ΜΑΡΙΑ ΓΗΜΑΚΟΠΟΤΛΟΤ», ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο 

ηνπ άξζξνπ 170 ηνπ Ν 4412/16. 

       Γηεπθξηλίδεηαη όηη ε επηηξνπή πξνζσξηλήο θαη νξηζηηθήο παξαιαβήο ηνπ έξγνπ 

νξίζηεθε κε ηελ  ππ. αξηζκ. πξση. 714/04-12-2019 απόθαζε Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ 

Παηξέσλ. 
            

 

 

            Ο Πρόεδρος                                   Σα σμμεηέτονηα Μέλη 

 

 

        ΓΗΟΝΤΖ ΠΛΔΑ  
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