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Α Ξ Ν Π Ξ Α Π Κ Α 

Από ηο Ξρακηικό ηης αριθ. 40/10 ΛΝΔΚΒΟΗΝ 2020 ΡΑΘΡΗΘΖΠ  

                  ζσνεδρίαζης ηης ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΔΞΗΡΟΝΞΖΠ ηοσ Γήμοσ ΒΔΙΝ - ΒΝΣΑΠ.- 

 

ΑΟΗΘΚΝΠ  ΑΞΝΦΑΠΖΠ   285/2020. 

  Η Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Βέινπ-Βόραο πνπ απνηειείηαη από ηνπο: α) Παπαθπξηάθν Αλλίβα,  

Γήκαξρν Βέινπ- Βόραο, σο Πξόεδξν, β) Τξσγάδε Βαζίιεην, γ) Σηάρν Αλδξέα, δ) Μπεθηάξε Γεκήηξην,  

ε) Γαιεβίγθα Γεώξγην, ζη)Μαλάβε Αζαλάζην ηνπ Παλαγηώηε, θαη δ) Βνπδνύξε Νηθόιαν, σο κέιε,  

ζπλεδξίαζε ζήκεξα ηελ 10η Λοεμβρίοσ 2020, ημέρα  Ρρίηη και ώρα 11:00 ζε ηαθηηθή  

ζπλεδξίαζε θαη ύζηεξα από πξόζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο κε αξ. πξση. 9510/06.11.2020  πνπ  

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

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

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

  Σηε ζπλεδξίαζε ήηαλ παξόληα ηα κέιε: α]Παπαθπξηάθνο Αλλίβαο- Γήκαξρνο Βέινπ-Βόραο -

Πξόεδξνο, β] Τξσγάδεο Βαζίιεηνο, γ] Σηάρνο Αλδξέαο, δ] Μπεθηάξεο Γεκήηξηνο ε] Γαιεβίγθαο 

Γεώξγηνο,  ζη].Μαλάβεο Π. Αζαλάζηνο θαη δ] Βνπδνύξεο Νηθόιανο, έηζη ππήξρε ε λόκηκε απαξηία. 

  Σηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε θαη ε ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ Μπαθώιε Παλαγηώηα γηα ηελ ηήξεζε ησλ 

πξαθηηθώλ.          

Θέμα 5ο : Ξερί έγκριζης ηοσ πρακηικού καηακύρωζης ηης επιηροπής διενέργειας διαγωνιζμού 

για ηην εκηέλεζη ηης μελέηης : «Κελέηη λειηοσργίας και διατείριζης θαναριών οδικής 

κσκλοθορίας». 

 

    Ο Πξόεδξνο ηεο Ο.Δ. εηζεγνύκελνο ην πέμπηο Θέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ζέηεη ππόςε ησλ  

κειώλ ηεο Ο.Δ. όηη ζύκθσλα κε ην άξζξν 72 παξ. 1 ηνπ Ν.3852/2010, ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή  

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. 145/2020 (ΝΟΘΖ ΔΞΑΛ.) [ΑΓΑ: ΥΠ66Υ9Ξ-ΚΦΗ] απνθάζεσο ηεο Οηθνλνκηθήο  

Δπηηξνπήο, κε ηελ νπνία εγθξίζεθαλ νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο ππ’αξηζ. 4/2020 κειέηεο θαη  

θαζνξίζηεθαλ νη όξνη ηεο δηαθήξπμεο γηα ηελ εθηέιεζε ηεο κειέηεο : «Κελέηη λειηοσργίας και  

διατείριζης θαναριών οδικής κσκλοθορίας» εθδόζεθε από ην Γήκαξρν ε δηαθήξπμε ηνπ  

δηαγσληζκνύ, ε νπνία αλαξηήζεθε ζην ΚΗΜΓΗΣ (ΑΓΑΜ:20PROC007123300). 

 

Η επηηξνπή δηελέξγεηαο δηαγσληζκνύ, πνπ ζπγθξνηήζεθε κε ηελ ππ’ αξηζ. 118/2020 Απόθαζε ηεο 

Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, δηελήξγεζε ην δηαγσληζκνύ όπνπ  έιαβαλ κέξνο ζπλνιηθά ηέζζεξηο (4) 

ζπκκεηέρνληεο από ηνπο νπνίνπο έγηλαλ δεθηνί θαη νη ηέζζεξηο (4), γηα ηνπο ιόγνπο πνπ αλαθέξνληαη 

ζην από 22.09.2020 πξαθηηθό αμηνιόγεζεο πξνζθνξώλ ηεο επηηξνπήο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ . 

 

ΑΔΑ: ΨΠ1ΥΩ9Π-ΡΥ1



Με ην ίδην πξαθηηθό ε αλσηέξσ επηηξνπή, γλσκνδόηεζε γηα ηελ αλάδεημε ηεο ΠΚΞΟΑΜΖΠ 

ΓΟΑΦΔΗΥΛ «ΙΔΒΔΛΡΖ ΠΝΦΗΑΠ- ΞΑΞΑΠΞΟΝΞΝΙΝ ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΑΠ- ΞΑΙΑΗΝΣΥΟΗΛΝΠ 

ΞΑΛΑΓΗΥΡΖΠ, σο πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ ηνπ δηαγσληζκνύ, δηόηη ε πξνζθνξά πνπ ππέβαιε θξίζεθε 

πιήξεο, ζύκθσλε κε ηνπο όξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη πξνζέθεξε ηε ρακειόηεξε ηηκή (κέζν πνζνζηό 

έθπησζεο 61%).   

  Τν αλσηέξσ πξαθηηθό εγθξίζεθε κε ηελ ππ’ αξηζ. 215/2020 Απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο  

[ΑΓΑ : Τ113Υ9Ξ-03Β]. 

  Σε ζπλέρεηα ησλ αλσηέξσ θαη θαηόπηλ ηνπ γεγνλόηνο όηη δελ ππνβιήζεθε έλζηαζε θαηά ηεο αλσηέξσ 

απόθαζεο θαη ηνπ πξαθηηθνύ, ν αλάδνρνο , θιήζεθε κε ηελ ππ’ αξηζ. πξση 8644/08-10-2020 

πξόζθιεζε ηνπ Γεκάξρνπ Βέινπ- Βόραο   λα πξνζθνκίζεη ηα πξνβιεπόκελα ηεο δηαθήξπμεο 

δηθαηνινγεηηθά θαηαθύξσζεο. Ο πξνζσξηλόο αλάδνρνο θαηέζεζε ζηελ ππεξεζία ην ζθξαγηζκέλν 

θάθειν δηθαηνινγεηηθώλ, πιελ ηνπ πνηληθνύ κεηξώνπ ηνπ θ. Παλαγηώηε Παιαηνρσξηλνύ, γηα ην νπνίν 

είρε ππνβιεζεί εκπξόζεζκν αίηεκα θαη ζύκθσλα κε ηελ ππ’αξηζ. 9252/29-10-2020 ππνβνιήο ησλ 

δηθαηνινγεηηθώλ γηα ηα νπνία είρε δνζεί ε παξάηαζε ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθώλ ε Δπηηξνπή 

δηαγσληζκνύ κε ην 2ν πξαθηηθό αθνύ πξνρώξεζε ζε απνζθξάγηζε ηνπ θαθέινπ δηθαηνινγεηηθώλ 

θαηαθύξσζεο θαη ζε έιεγρν ηνπο, δηαπίζησζε ηελ πιεξόηεηά ηνπο θαη πξόηεηλε ηελ θαηαθύξσζε ηνπ 

δηαγσληζκνύ ζηνλ αλσηέξσ. 

  Η Ο.Δ. κεηά από ζπδήηεζε θαη αθνύ άθνπζε ηνλ Πξόεδξν θαη  αθνύ έιαβε ππόςε: 

1) ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/2016 

2) ηνπο όξνπο ηεο ππ΄αξηζ. 5987/31-07-2020 Γηαθήξπμεο 

3) ηελ ππ’ αξηζ. 136/2020 απόθαζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο 

4) ην από 1ν  πξαθηηθό αμηνιόγεζεο πξνζθνξώλ ηεο επηηξνπήο δηαγσληζκνύ 

5) ηηο πξνζθνξέο πνπ ππνβιήζεθαλ θαη ηα ινηπά ζηνηρεία ηνπ θαθέινπ 

6) ην 2ν πξαθηηθό ηεο επηηξνπήο δηαγσληζκνύ 

7) ηα δηθαηνινγεηηθά ηνπ πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ 

Α Ξ Ν Φ Α Π Η Ε Δ Η     ΝΚΝΦΥΛΑ 

α. Τελ έγθξηζε ηνπ 2νπ Πξαθηηθνύ θαηαθύξσζεο ηεο επηηξνπήο δηαγσληζκνύ γηα ηελ εθηέιεζε ηεο  

κειέηεο  : «Κελέηη λειηοσργίας και διατείριζης θαναριών οδικής κσκλοθορίας», ζύκθσλα θαη  

κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/2016.  

β. Τελ θαηαθύξσζε ηνπ ζπλνπηηθνύ δηαγσληζκνύ εθηέιεζεο ηεο αλσηέξσ κειέηεο ζηελ ΠΚΞΟΑΜΖ  

ΓΟΑΦΔΗΥΛ «ΙΔΒΔΛΡΖ ΠΝΦΗΑΠ- ΞΑΞΑΠΞΟΝΞΝΙΝ ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΑΠ- ΞΑΙΑΗΝΣΥΟΗΛΝΠ  

ΞΑΛΑΓΗΥΡΖΠ,  ε νπνία πξνζέθεξε κέζν πνζνζηό έθπησζεο 61%,   ήηνη ην πνζό ησλ 7.450,28 επξώ,  

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. 

Καηά ηεο αλσηέξσ απόθαζεο ρσξεί έλζηαζε, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/2016. 

 

  Η απόθαζε απηή έιαβε α/α : 285/2020 

  Αθνύ ζπληάρζεθε ε παξνύζα, ππνγξάθεηαη όπσο αθνινπζεί:  

 

Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΡΖΠ ΝΗΘ. Δ.                                     ΡΑ ΚΔΙΖ ΡΖΠ ΝΗΘ. Δ. 

                                                                               1.-  Ρρωγάδης Βαζίλειος 

                                                                               2.- Πιάτος Ανδρέας 

ΑΔΑ: ΨΠ1ΥΩ9Π-ΡΥ1



                                                                               3.- Γαληβίγκας Γεώργιος     

ΞΑΞΑΘΟΗΑΘΝΠ ΑΛΛΗΒΑΠ                                    4.- Κπεκιάρης Γημήηριος 

            5.- Κανάβης Αθανάζιος 

              6.- Βοσδούρης Λικόλαος 

 

Ακριβές απόζπαζμα 

Εεσγολαηιό.- 

O ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΡΖΠ ΝΗΘ.Δ      

 

  ΑΛΛΗΒΑΠ ΞΑΞΑΘΟΗΑΘΝΠ 
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