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ΓΖΚΟ ΒΔΙΟΤ- ΒΟΥΑ                  

ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ            
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Από ηο Πρακηικό ηης αριθ. 28/19 ΑΤΓΟΤΣΟΤ 2020 ΣΑΘΣΗΘΖ  

                  ζσνεδρίαζης ηης ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ηοσ Γήμοσ ΒΔΙΟΤ - ΒΟΥΑ.- 

 

ΑΡΗΘΚΟ  ΑΠΟΦΑΖ   181/2020. 

  Ζ Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Βέινπ-Βόραο πνπ απνηειείηαη από ηνπο: α) Ξαπαθπξηάθν Αλλίβα,  

Γήκαξρν Βέινπ- Βόραο, σο Ξξόεδξν, β) Ρξσγάδε Βαζίιεην, γ) Πηάρν Αλδξέα, δ) Κπεθηάξε Γεκήηξην,  

ε) Γαιεβίγθα Γεώξγην, ζη)Καλάβε Αζαλάζην ηνπ Ξαλαγηώηε, θαη δ) Βνπδνύξε Ληθόιαν, σο κέιε,  

ζπλεδξίαζε ζήκεξα ηελ 19η Ασγούζηοσ 2020, ημέρα  Σεηάρηη και ώρα 11:00 ζε ηακηική  

ζπλεδξίαζε θαη ύζηεξα από πξόζθιεζε ηνπ θ. Ξξνέδξνπ ηεο κε αξ. πξση. 6414/14.08.2020  πνπ  

θνηλνπνηήζεθε λόκηκα θαη εκπξόζεζκα ζε θάζε έλα από ηα κέιε ηεο ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ  

Λ.3852/2010 & ηνπ Λ. 4555/2018 θαη αλαξηήζεθε ζηνλ πίλαθα αλαθνηλώζεσλ ηνπ Γεκνηηθνύ  

Θαηαζηήκαηνο, γηα λα ζπδεηήζεη θαη λα πάξεη απόθαζε γηα ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

  Πηε ζπλεδξίαζε ήηαλ παξόληα ηα κέιε: α] Ρξσγάδεο Βαζίιεηνο Αληηπξόεδξνο, β] Πηάρνο Αλδξέαο, γ] 

Γαιεβίγθαο Γεώξγηνο, δ] Κπεθηάξεο Γεκήηξηνο θαη απόληεο : α) Ξαπαθπξηάθνο Αλλίβαο – Γήκαξρνο, β] 

Καλάβεο Ξ. Αζαλάζηνο θαη γ] Βνπδνύξεο Ληθόιανο, έηζη ππήξρε λόκηκε απαξηία. 

  Πηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε θαη ε ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ Καζνύξε Αηθαηεξίλε γηα ηελ ηήξεζε ησλ 

πξαθηηθώλ.          

Θέμα 3ο : Περί έγκριζης ηοσ πρακηικού καηακύρωζης διαγωνιζμού για ηην εκηέλεζη ηης  

προμήθειας : «Προμήθεια compact θορηω- εκζκαθέα με παρελκόμενα και ρσμοσλκούμενοσ  

κλαδοηεματιζηή ΦΗΙΟΓΖΚΟ ΗΗ» και καηακύρωζη ηοσ διαγωνιζμού. 

 

  Ν Αληηπξόεδξνο ηεο Ν.Δ. εηζεγνύκελνο ην 3ο ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, έζεζε ππόςε ησλ κειώλ  

όηη ζύκθσλα κε ην άξζξν 72 παξ. 1 ε ηνπ Λ.3852/2010, ε Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή «Κε ηελ επηθύιαμε  

ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ παξόληνο, θαηαξηίδεη ηνπο όξνπο, ζπληάζζεη ηε δηαθήξπμε, δηεμάγεη θαη  

θαηαθπξώλεη όιεο ηηο δεκνπξαζίεο ζύκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία. Γηα ηε δηεμαγσγή ησλ  

δεκνπξαζηώλ θαη ηελ αμηνιόγεζε ησλ πξνζθνξώλ κπνξεί λα ζπγθξνηεί επηηξνπέο, από κέιε ηεο,  

δεκνηηθνύο ή δεκόζηνπο ππαιιήινπο ή εηδηθνύο επηζηήκνλεο» 

  Βάζεη ηεο αξ. 70/2020 απνθάζεσο ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο κε ΑΓΑ : ΦΓΣ2Χ9Π-Γ6, κε ηελ  

νπνία εγθξίζεθαλ νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη θαζνξίζηεθαλ νη όξνη ηεο δηαθήξπμεο ηνπ αλνηρηνύ  

ειεθηξνληθνύ δηαγσληζκνύ γηα ηελ εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο : «Προμήθεια compact θορηω-  

εκζκαθέα με παρελκόμενα και ρσμοσλκούμενοσ κλαδοηεματιζηή» ΦΗΙΟΓΖΚΟ ΗΗ εθδόζεθε  

από ην Γήκαξρν ε δηαθήξπμε ηνπ δηαγσληζκνύ, ε νπνία αλαξηήζεθε ζην ΘΖΚΓΖΠ (ΑΓΑΚ:  

20PROC006697662). 

  Ζ επηηξνπή δηελέξγεηαο δηαγσληζκνύ, πνπ ζπγθξνηήζεθε κε ηελ ππ’ αξηζ. 20/2020 Α.Ν.Δ. , 

δηελήξγεζε ηνλ ειεθηξνληθό δηαγσληζκό, κε α/α ζπζηήκαηνο 85852,  όπνπ  έιαβαλ κέξνο ζπλνιηθά 

δύν (2) ζπκκεηέρνληεο, ήηνη νη 1) ECO SOLUTION – ΕΗΩΓΑΠ Γ. ΕΖΠΖΠ θαη 2) Η ΘΑΡΠΗΓΝΛΗΩΡΑΘΖΠ 

Α.Ρ.Δ.Β.Δ.- ΘΑΡΑΠΘΔΑΠΡΗΘΖ ΓΗΑΠ ΑΡΔΒΔ,  από ηνπο νπνίνπο έγηλε δεθηόο κόλν ν πξώηνο γηα ηνπο 

ιόγνπο πνπ αλαθέξνληαη ζην ππ’αξηζ. 1/05.06.2020 πξαθηηθό αμηνιόγεζεο πξνζθνξώλ ηεο επηηξνπήο 

δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ. 

ΑΔΑ: ΩΓΡΠΩ9Π-ΑΩ3



  Κε ηελ ππ’αξηζ. 111/2020 (ζε Νξζή επαλάιεςε) Απόθαζε ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θαζνξίζζεθε 

ε εκεξνκελία απνζθξάγηζεο ησλ νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ θαη θαηόπηλ ζπληάρζεθε ην ππ’αξηζ. 

2/25.06.2020 πξαθηηθό ηεο επηηξνπήο δηαγσληζκνύ ζύκθσλα κε ην νπνίν ε επηηξνπή εηζεγείηαη ηελ 

θαηνρύξσζε ηεο πξνκήζεηαο ζηνλ πξνζσξηλό αλάδνρν  ECO SOLUTION – ΕΗΩΓΑΠ Γ. ΕΖΠΖΠ, θαζ’ όηη 

ε πξνζθνξά ηνπ  είλαη ζύκθσλε κε ηνπο όξνπο θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο δηαθήξπμεο. 

  Κε ηελ ππ’αξηζ. 124/2020 Απόθαζε ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο [ΑΓΑ :Ω058Ω9Ξ-ΖΟΘ]  

απνθαζίζζεθε ε έγθξηζε ησλ : α) ππ’αξηζ. 1/05.06.2020 & β) 2/25.06.2020 πξαθηηθώλ ηεο επηηξνπήο  

δηαγσληζκνύ ηεο πξνκήζεηαο : «Προμήθεια compact θορηω- εκζκαθέα με παρελκόμενα και  

ρσμοσλκούμενοσ κλαδοηεματιζηή» ΦΗΙΟΓΖΚΟ ΗΗ θαη ε αλάδεημε ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα ECO  

SOLUTION – ΕΗΩΓΑΠ Γ. ΕΖΠΖΠ, σο πξνζσξηλό αλάδνρν ηεο αλσηέξσ πξνκήζεηαο. 

  Πηε ζπλέρεηα απεζηάιε ζηνλ πξνζσξηλό αλάδνρν κέζσ ΔΠΖΓΖΠ, ειεθηξνληθή πξόζθιεζε κε ηελ 

νπνία θιήζεθε λα ππνβάιιεη  εληόο δέθα (10) εκεξώλ από ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο εηδνπνίεζεο 

ζε απηόλ, ηα πξσηόηππα ή αληίγξαθα πνπ εθδίδνληαη, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 

4250/2014 (Α΄ 74) όισλ ησλ δηθαηνινγεηηθώλ πνπ πεξηγξάθνληαη ζηα άξζξα 2.2.9.2, 2.2.3 & 2.2.4-

2.2.8 ηεο αλσηέξσ δηαθήξπμεο. 

  Θαηόπηλ ζπληάρζεθε ην ππ’αξηζ. 3/11.08.2020 πξαθηηθό ηεο επηηξνπήο, ζύκθσλα κε ην νπνίν ηα 

δηθαηνινγεηηθά πνπ βξέζεθαλ κέζα ζηνλ θάθειν ηνπ πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ, θαηαηέζεθαλ 

εκπξόζεζκα θαη είλαη πιήξε θαη ζύκθσλα κε ηα όζα πξνβιέπεη ην άξζξν 2.2.9.2 ηεο δηαθήξπμεο. 

Πύκθσλα κε ηα αλσηέξσ, ε Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή θαιείηαη λα εγθξίλεη ην αλσηέξσ πξαθηηθό ηεο 

επηηξνπήο δηαγσληζκνύ θαη  αθνύ έιαβε ππόςε: 

1) ηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ.4412/2016 

2) ηνπο όξνπο ηεο Γηαθήξπμεο (ΑΓΑΚ: 20PROC006697662). 

3) ηηο εγγεγξακκέλεο πηζηώζεηο ζηνλ πξνϋπνινγηζκό ηνπ Γήκνπ 

4) ην ππ’αξηζ. 1/05.06.2020 πξαθηηθό αμηνιόγεζεο πξνζθνξώλ (δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο θαη 

ηερληθέο πξνζθνξέο) ηεο επηηξνπήο δηαγσληζκνύ 

5) ην ππ’αξηζ. 2/25.06.2020 πξαθηηθό αμηνιόγεζεο πξνζθνξώλ (νηθνλνκηθή πξνζθνξά) ηεο επηηξνπήο 

δηαγσληζκνύ 

6) ηηο πξνζθνξέο πνπ θαηαηέζεθαλ 

7) ηα δηθαηνινγεηηθά θαηαθύξσζε πνπ ππέβαιε ν νηθνλνκηθόο θνξέαο 

7) ην ππ’αξηζ. 3/11.08.2020 πξαθηηθό ηεο επηηξνπήο 

8) ην γεγνλόο όηη δελ έρεη θαηαηεζεί πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή 

kαη κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΚΟΦΧΛΑ 

Α. Ρελ έγθξηζε ηνπ ππ’αξηζ. 3/11.08.2020 πξαθηηθνύ ηεο επηηξνπήο δηαγσληζκνύ ηεο πξνκήζεηαο :  

«Προμήθεια compact θορηω- εκζκαθέα με παρελκόμενα και ρσμοσλκούμενοσ  

κλαδοηεματιζηή» ΦΗΙΟΓΖΚΟ ΗΗ 

Β.- Ρελ θαηαθύξσζε ηνπ αλνηρηνύ- ειεθηξνληθνύ δηαγσληζκνύ γηα ηελ αλσηέξσ πξνκήζεηα ζηελ ECO 

SOLUTION – ΕΗΩΓΑΠ Γ. ΕΖΠΖΠ, ζύκθσλα θαη κε ηελ πξνζθνξά πνπ θαηέζεζε, ήηνη : 

1.Compact θνξησ-εθζθαθέαο κε παξειθόκελα- Ρξνρνθόξνη θνξησηέο  :           

    ΠΛΝΙΗΘΖ ΑΜΗΑ ΚΔ ΦΞΑ      85.560,00  ΔΟΩ 
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2.Οπκνπιθνύκελνο Θιαδνηεκαρηζηήο - Δηδηθά γεσξγηθά θαη δαζνθνκηθά κεραλήκαηα   :   ΠΛΝΙΗΘΖ 

ΑΜΗΑ ΚΔ ΦΞΑ      48.608,00  ΔΟΩ 

 
Γ.- Ρν παξόλ θνηλνπνηείηαη ζε όινπο ηνπο πξνζθέξνληεο πξνο ελεκέξσζε .  

Θαηά ηεο παξνύζεο ρσξεί πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο δηαθήξπμεο  

ηεο πξνκήζεηαο. 

 

  Ζ απόθαζε απηή έιαβε α/α : 181/2020 

  Αθνύ ζπληάρζεθε ε παξνύζα, ππνγξάθεηαη όπσο αθνινπζεί:  

 

Ο ΑΛΣΗΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ ΟΗΘ. Δ.                             ΣΑ ΚΔΙΖ ΣΖ ΟΗΘ. Δ. 

                                                                               1.-  ιάτος Ανδρέας 

                                                                               2.- Γαληβίγκας Γεώργιος 

  ΣΡΧΓΑΓΖ ΒΑΗΙΔΗΟ                                       3.- Κπεκιάρης Γημήηριος 

      

 

Ακριβές απόζπαζμα 

Εεσγολαηιό.- 

O ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ ΟΗΘ.Δ      

 

  ΑΛΛΗΒΑ ΠΑΠΑΘΤΡΗΑΘΟ 
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