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Από ηο Πρακηικό ηης αριθ. 45/01 ΓΔΘΔΚΒΡΗΟΤ 2020 ΣΑΘΣΗΘΖ 

                  ζσνεδρίαζης ηης ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ηοσ Γήμοσ ΒΔΙΟΤ - ΒΟΥΑ.- 

 

ΑΡΗΘΚΟ  ΑΠΟΦΑΖ   317/2020. 

  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 1η Γεκεμβρίοσ 2020, ημέρα  Σρίηη 

και ώρα 11:00 ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε θαη ύζηεξα από πξόζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο κε αξ. 

πξση. 10166/27.11.2020  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 8ο : Περί έγκριζης ηοσ από 20/11/2020 πρακηικού καηακύρωζης ηης επιηροπής 

διενέργειας διαγωνιζμού για ηην εκηέλεζη ηοσ έργοσ :  «Έργα ζτολικών κηιρίων». 

 

    Ο Πξόεδξνο ηεο Ο.Δ. εηζεγνύκελνο ην 8ο  ζέκα 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 «Με 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» 

  Βάζει ηηρ απ. 248/2020 [ΑΔΑ: Ω3Ν2Ω9Π-ΥΡ2] αποθάζευρ ηηρ Οικονομικήρ Δπιηποπήρ, με ηην  

οποία εγκπίθηκαν οι ηεσνικέρ πποδιαγπαθέρ ηηρ 10/2020 μελέτη ηηρ Γ/νζηρ Τεσνικών Υπηπεζιών &  

Πολεοδομίαρ ηος Τμήμαηορ Μελεηών & Δπιβλέτευν Τεσνικών Έπγυν ηος Γήμος και καθοπίζηηκαν οι  

όποι ηηρ διακήπςξηρ ηος ζςνοπηικού διαγυνιζμού για ηην εκηέλεζη ηος έπγος : «Έργα σχολικών  

κτιρίων» εκδόθηκε από ηο Γήμαπσο η διακήπςξη ηος διαγυνιζμού, η οποία αναπηήθηκε ζηο ΚΖΜΓΖΣ  

(ΑΓΑΜ: 20PROC007478424). 

 Ζ επιηποπή διενέπγειαρ διαγυνιζμού, πος ζςγκποηήθηκε με ηην ςπ’ απιθ. 116/2020 (όπυρ ζςμπληπώθηκε 

με ηην ςπ’απιθ. 185/2020 Α.Ο.Δ.) Απόθαζη ηηρ Οικονομικήρ Δπιηποπήρ, διενήπγηζε ηο διαγυνιζμού όπος  

έλαβαν μέπορ ζςνολικά πένηε (5) ζςμμεηέσονηερ από ηοςρ οποίοςρ έγιναν δεκηοί οι ηπειρ (3), για ηοςρ 

λόγοςρ πος αναθέπονηαι ζηο ςπ’ απιθμόν 1/29.10.2020 ππακηικό ηηρ επιηποπήρ διενέπγειαρ ηος 

διαγυνιζμού. 

  Με ηο ίδιο ππακηικό η ανυηέπυ επιηποπή, γνυμοδόηηζε για ηην ανάδειξη ηηρ Π.. ΚΕΛΛΑΡΗ ΚΑΙ 

ΙΑ Ε.Ε., με απ. ΜΔΔΠ 30505, για έπγα ΟΗΚΟΓΟΜΗΚΑ, υρ πποζυπινού αναδόσος ηος διαγυνιζμού 

διόηι η πποζθοπά πος ςπέβαλε κπίθηκε πλήπηρ, ζύμθυνη με ηοςρ όποςρ ηηρ διακήπςξηρ και πποζέθεπε ηη 

σαμηλόηεπη ηιμή (μέζο ποζοζηό έκπηυζηρ 33%).   

ΑΔΑ: 6Ν3ΜΩ9Π-ΗΟΣ



Το ανυηέπυ ππακηικό εγκπίθηκε με ηην ςπ’απιθ. 280/2020 Απόθαζη Οικονομικήρ Δπιηποπήρ [ΑΓΑ : 

ΩΕ69Ω9Π-0ΓΑ]. 

  Ζ Δπιηποπή διαγυνιζμού με ηο από 20.11.2020 ππακηικό αθού πποσώπηζε ζε αποζθπάγιζη ηος θακέλος 

δικαιολογηηικών καηακύπυζηρ και ζε έλεγσο ηοςρ, ηα οποία ο ανάδοσορ καηέθεζε εμππόθεζμα (ζσεη. 

9774/13-11-2020), ζύμθυνα και με ηην ςπ’απιθ. 9466/05-11-2020 ππόζκληζη ςποβολήρ δικαιολογηηικών 

διαπίζηυζε ηην πληπόηηηά ηοςρ και ππόηεινε ηην καηακύπυζη ηος διαγυνιζμού ζηον ανυηέπυ. 

  Σύμθυνα με ηα ανυηέπυ, η Οικονομική Δπιηποπή καλείηαι να εγκπίνει ηο ανυηέπυ ππακηικό ηηρ 

επιηποπήρ διαγυνιζμού και  αθού έλαβε ςπότη: 

1) ηιρ διαηάξειρ ηος Ν.4412/2016 

2) ηοςρ όποςρ ηηρ ςπ΄απιθ. 8740/14-10-2020 Γιακήπςξηρ 

3) ηην ςπ’ απιθ. 193/2020 απόθαζη ανάλητηρ ςποσπέυζηρ 

4) ηο ςπ’ απιθ. 1/29.10.2020 ππακηικό ηηρ επιηποπήρ διαγυνιζμού 

5) ηιρ πποζθοπέρ πος ςποβλήθηκαν και ηα λοιπά ζηοισεία ηος θακέλος 

6) ηα δικαιολογηηικά καηακύπυζηρ 

7) ηο από 20.11.2020 ππακηικό ηηρ επιηποπήρ διαγυνιζμού 

 

 ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΚΟΦΩΛΑ 

α. Την έγκπιζη ηος από 20.11.2020 Ππακηικού ηηρ επιηποπήρ διαγυνιζμού για ηην εκηέλεζη ηος  

έπγος : «Έργα σχολικών κτιρίων» , ζύμθυνα και με ηιρ διαηάξειρ ηος Ν. 4412/2016.  

β. Την καηακύπυζη ηος ζςνοπηικού διαγυνιζμού ζηην Π.. ΚΕΛΛΑΡΗ ΚΑΙ ΙΑ Ε.Ε., με απ. ΜΔΔΠ 

30505, για έπγα ΟΗΚΟΓΟΜΗΚΑ και ένανηι ποζού 28.816,87 €, συπίρ αναθεώπηζη και ΦΠΑ (Μέζη 

έκπηυζη = 33%). 

Καηά ηηρ ανυηέπυ απόθαζηρ συπεί ένζηαζη, ζύμθυνα με ηο άπθπο 127 ηος Ν.4412/2016. 

  

 Η απόθαζε απηή έιαβε α/α : 317/2020 

  Αθνύ ζπληάρζεθε ε παξνύζα, ππνγξάθεηαη όπσο αθνινπζεί: 

 

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

                                                                               1.-  Σρωγάδης Βαζίλειος 

                                                                               2.- ιάτος Ανδρέας 

                                                                               3.- Γαληβίγκας Γεώργιος     

ΠΑΠΑΘΤΡΗΑΘΟ ΑΛΛΗΒΑ                                    4.- Κπεκιάρης Γημήηριος 

             5.-Κανάβης Αθανάζιος 

             6.- Βοσδούρης Λικόλαος    

 

Ακριβές απόζπαζμα 

Εεσγολαηιό.- 

O ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ ΟΗΘ.Δ      

 

  ΑΛΛΗΒΑ ΠΑΠΑΘΤΡΗΑΘΟ 

 

ΑΔΑ: 6Ν3ΜΩ9Π-ΗΟΣ
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