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Από ηο Πραθηηθό ηες αρηζ. 40/10 ΛΟΔΚΒΡΗΟΤ 2020 ΣΑΘΣΗΘΖ  

                  ζσλεδρίαζες ηες ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ηοσ Γήκοσ ΒΔΙΟΤ - ΒΟΥΑ.- 

 

ΑΡΗΘΚΟ  ΑΠΟΦΑΖ   292/2020. 

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

Γήκαξρν Βέινπ- Βόραο, σο Πξόεδξν, β) Σξσγάδε Βαζίιεην, γ) ηάρν Αλδξέα, δ) Κπεθηάξε Γεκήηξην,  

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

ζπλεδξίαζε ζήκεξα ηελ 10ε Λοεκβρίοσ 2020, εκέρα  Σρίηε θαη 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  

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. 

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

Πξόεδξνο, β] Σξσγάδεο Βαζίιεηνο, γ] ηάρνο Αλδξέαο, δ] Κπεθηάξεο Γεκήηξηνο ε] Γαιεβίγθαο 

Γεώξγηνο,  ζη].Καλάβεο Π. Αζαλάζηνο θαη δ] Βνπδνύξεο Ληθόιανο, έηζη ππήξρε ε λόκηκε απαξηία. 

  ηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε θαη ε ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ Κπαθώιε Παλαγηώηα γηα ηελ ηήξεζε ησλ 

πξαθηηθώλ.          

Θέκα 12ο : Περί απεσζείας αλάζεζες ζύκθφλα κε ηο άρζρο 118 ηοσ Λ. 4412/2016, έγθρηζε 

ηες κειέηες θαη θαζορηζκού ηες εκεροκελίας θιήρφζες γηα ηελ εθηέιεζε ηοσ έργοσ : 

«σληήρεζε θαη βειηίφζε αζιεηηθώλ εγθαηαζηάζεφλ Γ.Δ. Βέιοσ». 

 

    Ο Πξόεδξνο ηεο Ο.Δ. εηζεγνύκελνο ην δφδέθαηο Θέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο έζεζε ππόςε ησλ  

κειώλ όηη ε Γ/λζε Σερληθώλ Τπεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ πξνέβε ζηελ ζύληαμε ηεο ππ’αξηζ. 6/2020 κειέηεο 

γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ : «πληήξεζε θαη βειηίσζε αζιεηηθώλ εγθαηαζηάζεσλ Γ.Δ. Βέινπ». Ζ 

εθηηκώκελε αμία ηεο ζύκβαζεο αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ 24.775,39€  επξώ (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ 

Φ.Π.Α.) θαη επεηδή δελ ππεξβαίλεη ην πνζό ησλ 20.000 επξώ ρσξίο ΦΠΑ, κπνξεί ε Οηθνλνκηθή 

Δπηηξνπή λα πξνβεί ζηελ δηαδηθαζία ηεο απεπζείαο αλάζεζεο κε ειεθηξνληθή θιήξσζε-κέζσ Θεληξηθνύ 

Ζιεθηξνληθνύ πζηήκαηνο Θιήξσζεο-Θ.Ζ..Θ.. 

Γηα ηελ θάιπςε ηεο δαπάλεο θαηαζθεπήο ηνπ αλσηέξσ έξγνπ έρεη εγγξαθεί ζρεηηθή πίζησζε 

24.800,00 Δπξώ (ΦΗΙΟΓΖΚΟ ΗΗ), ζηνλ ΘΑ 02.61.7336.03 ηνπ ηξέρνληνο πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ 

Γήκνπ.  

  Θαηόπηλ ησλ αλσηέξσ, 

θαιείηαη ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή λα εγθξίλεη ηελ αλάζεζε θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ «πληήξεζε θαη 

βειηίσζε αζιεηηθώλ εγθαηαζηάζεσλ Γ.Δ. Βέινπ , κε πξνζθπγή ζηελ δηαδηθαζία ηεο απεπζείαο 

αλάζεζεο, κε ειεθηξνληθή θιήξσζε-κέζσ Θεληξηθνύ Ζιεθηξνληθνύ πζηήκαηνο Θιήξσζεο-Θ.Ζ..Θ., 

βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 118 ηνπ Λ.4412/2016 θαη λα εγθξίλεη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο 

ζρεηηθήο κειέηεο ηνπ έξγνπ. 

  Ζ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή αθνύ έιαβε ππόςε ηνπ: 

- ηελ αλσηέξσ εηζήγεζε 
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- ηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ.3852/2010 

- ηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ.4412/2016 θαη ηδίσο ηνπ άξζξνπ 118 ηνπ Λ.4412/2016  

- ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξν 9 ηνπ Π.Γ. 171/87 

- ηελ εγγεγξακκέλε ζηνλ ΘΑ 02.61.7336.03 ηνπ ηξέρνληνο πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Γήκνπ πίζησζε  

  24.800,00 επξώ (ΦΗΙΟΓΖΚΟ ΗΗ) 

- ηελ ππ’ αξηζ. 216/9467-05.11.2020 απόθαζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο 

- ηελ ππ’ αξηζκόλ 06/2020 κειέηε ηεο  ηερληθήο ππεξεζίαο ηνπ δήκνπ 

 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΘΑΣΑ ΠΙΔΗΟΦΖΦΗΑ 

Κεηουεθούληος ηοσ θ. Καλάβε Αζαλάζηοσ 

 

1. Δγθρίλεη ηελ αλάζεζε θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ «πληήξεζε θαη βειηίσζε αζιεηηθώλ εγθαηαζηάζεσλ 

Γ.Δ. Βέινπ» , πνπ αλήθεη ζηελ θαηεγνξία ΟΗΘΟΓΟΚΗΘΑ,  κε πξνζθπγή ζηελ δηαδηθαζία ηεο απεπζείαο 

αλάζεζεο, κε ειεθηξνληθή θιήξσζε-κέζσ Θεληξηθνύ Ζιεθηξνληθνύ πζηήκαηνο Θιήξσζεο-Θ.Ζ..Θ., 

γηα ηελ νπνία έρεη εγγξαθεί πίζησζε 24.800,00 Δπξώ (ΦΗΙΟΓΖΚΟ ΗΗ), ζηνλ ΘΑ 02.61.7336.03 ηνπ 

ηξέρνληνο πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Γήκνπ (ζρεη. ππ’ αξηζ. 216/9467-05.11.2020 απόθαζε αλάιεςεο 

ππνρξέσζεο) 

2. Δγθρίλεη ηα ηεύρε ηεο ππ’ αξηζ. 06/2020 κειέηεο ηεο Γ/λζεο Σερληθώλ Τπεξεζηώλ & Πνιενδνκίαο     

ηνπ Σκήκαηνο Κειεηώλ & Δπηβιέςεσλ Σερληθώλ Έξγσλ ηνπ Γήκνπ, γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ αλσηέξσ 

έξγνπ. 

3. Θαζορίδεη ηελ εκεξνκελία ειεθηξνληθήο θιήξσζεο κέζσ Θεληξηθνύ Ζιεθηξνληθνύ πζηήκαηνο 

Θιήξσζεο-Θ.Ζ..Θ ηελ 18ε Λοεκβρίοσ 2020, εκέξα Σεηάξηε θαη ώξα 10.00 π.κ.. 

H θιήξσζε ζα δηελεξγεζεί ζηα γξαθεία ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο, νδόο πύξνπ Θνθθώλε 2 – 

Εεπγνιαηηό, από ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο θιήξσζεο θαη ρξήζηεο ηνπ ζπζηήκαηνο, πνπ έρνπλ νξηζζεί κε 

ηελ ππ’αξηζ. 328/2020 Απόθαζε Γεκάξρνπ :  1. ΓΖΚ. ΠΟΙΗΣΖ (ΚΔΙΟ ΘΑΗ ΥΡΖΣΖ) ΘΑΗ 2. 

ΓΔΩΡΓΗΑ ΑΛΣΑΡΚΖ 

 

  Ζ απόθαζε απηή έιαβε α/α : 292/2020 

  Αθνύ ζπληάρζεθε ε παξνύζα, ππνγξάθεηαη όπσο αθνινπζεί:  

 

 Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ ΟΗΘ. Δ.                                     ΣΑ ΚΔΙΖ ΣΖ ΟΗΘ. Δ. 

                                                                               1.-  Σρφγάδες Βαζίιεηος 

                                                                               2.- ηάτος Αλδρέας 

                                                                               3.- Γαιεβίγθας Γεώργηος     

ΠΑΠΑΘΤΡΗΑΘΟ ΑΛΛΗΒΑ                                    4.- Κπεθηάρες Γεκήηρηος 

            5.- Καλάβες Αζαλάζηος 

                                                                               6.- Βοσδούρες Ληθόιαος    

Αθρηβές απόζπαζκα 

Εεσγοιαηηό.- 

O ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ ΟΗΘ.Δ      

 

  ΑΛΛΗΒΑ ΠΑΠΑΘΤΡΗΑΘΟ 

ΑΔΑ: 6ΡΒΘΩ9Π-Κ71
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