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ΑΠΟΠΑΚΑ
Από ηο Πρακηικό ηης αριθ. 49/29 ΓΔΘΔΚΒΡΗΟΤ 2020 ΣΑΘΣΗΘΖ
ζσνεδρίαζης ηης ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ηοσ Γήμοσ ΒΔΙΟΤ - ΒΟΥΑ.ΑΡΗΘΚΟ ΑΠΟΦΑΖ 357/2020.
Η 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) Μπεθηάξε Γεκήηξην,
ε) Γαιεβίγθα Γεώξγην, ζη)Μαλάβε Αζαλάζην ηνπ Παλαγηώηε, θαη δ) Βνπδνύξε Νηθόιαν, σο κέιε,
ζπλεδξίαζε ζήκεξα ηελ 29η Γεκεμβρίοσ 2020, ημέρα Σρίηη και ώρα 11:00 ζε ηαθηηθή
ζπλεδξίαζε θαη ύζηεξα από πξόζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο κε αξ. πξση. 10875/23.12.2020 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.
ηε ζπλεδξίαζε ήηαλ παξόληα ηα κέιε: α]Παπαθπξηάθνο Αλλίβαο- Γήκαξρνο Βέινπ-Βόραο -Πξόεδξνο,
β] Σξσγάδεο Βαζίιεηνο, γ] ηάρνο Αλδξέαο, δ] Μπεθηάξεο Γεκήηξηνο ε] Γαιεβίγθαο Γεώξγηνο ζη]
Μαλάβεο Π. Αζαλάζηνο θαη απώλ ν θ. Βνπδνύξεο Νηθόιανο , έηζη ππήξρε ε λόκηκε απαξηία.
ηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε θαη ε ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ Μπαθώιε Παλαγηώηα γηα ηελ ηήξεζε ησλ
πξαθηηθώλ.
Θέμα 2ο : Περί έγκριζης ηοσ πρακηικού καηακύρωζης διαγωνιζμού για ηην εκηέλεζη ηης
προμήθειας : «Προμήθεια ενός (1) απορριμμαηοθόροσ οτήμαηος ηύποσ πρέζας τωρηηικόηηηας
16m3» και καηακύρωζη ηοσ διαγωνιζμού .
Ο Πξόεδξνο ηεο Ο.Δ. εηζεγνύκελνο ην 2ο Θέκα εκηός εκεξήζηαο δηάηαμεο, δήηεζε όπσο ην ζέκα
ζπδεηεζεί σο θαηεπείγνλ ιόγσ ιήμεο ηνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο θαη ηελ άκεζε αλάγθε εθηέιεζεο ηεο ελ
ιόγσ πξνκήζεηαο γηα ηελ εύξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ Γήκνπ
Ζ Οικονομική Δπιηροπή
Αθνύ έιαβε ππόςε ηηο δηαηάμεηο ησλ άρθρων 72,74 και 75 ηοσ Λ.3852/2010,ηελ ελεκέξσζε ηνπ
Πξνέδξνπ, ηελ αλαγθαηόηεηα ζπδήηεζεο θαη ιήςε απόθαζεο γηα ην αλσηέξσ ζέκα θαη κεηά από δηαινγηθή
ζπδήηεζε
ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ

ΟΜΟΦΩΝΑ

Δγκρίνει ηο καηεπείγον ηοσ θέμαηος.
Ο Πξόεδξνο ζηε ζπλέρεηα, 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».
Βάζεη ηεο ππ’ αξηζ. 236/2020 (ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΨΗ) Απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
[ΑΓΑ 9Γ4ΒΩ9Π-ΓΙΩ] εγθξίζεθαλ νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο κειέηεο θαη θαζνξίζζεθαλ νη
όξνη ηνπ αλνηρηνύ ειεθηξνληθνύ δηαγσληζκνύ γηα ηελ «Πξνκήζεηα ελόο (1) απνξξηκκαηνθόξνπ
νρήκαηνο ηύπνπ πξέζαο ρσξεηηθόηεηαο 16m3 », από ην πξόγξακκα ΦΙΛΟΓΗΜΟ ΙΙ, εθδόζεθε
από ην Γήκαξρν ε δηαθήξπμε ηνπ δηαγσληζκνύ, ε νπνία αλαξηήζεθε ζην ΚΗΜΓΗ (ΑΓΑΜ:
20PROC007540961).

ΑΔΑ: ΩΚΑΟΩ9Π-64Ξ
Η επηηξνπή δηελέξγεηαο δηαγσληζκνύ, πνπ ζπγθξνηήζεθε κε ηελ ππ’ αξηζ. 236/2020 (ΟΡΘ. ΔΠΑΝ) Α.Ο.Δ.
, δηελήξγεζε ηνλ ειεθηξνληθό δηαγσληζκό, κε α/α ζπζηήκαηνο 99328, όπνπ έιαβαλ κέξνο ζπλνιηθά έλαο
(1) ζπκκεηέρσλ ν νπνίνο έγηλε δεθηόο , γηα ηνπο ιόγνπο πνπ αλαθέξνληαη ζην ππ’αξηζ. 1 από 19.11.2020
πξαθηηθό αμηνιόγεζεο πξνζθνξώλ ηεο επηηξνπήο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ.
ηε ζπλέρεηα ε επηηξνπή ζπλεδξίαζε εθ λένπ , βάζεη ηεο ππ’αξηζ. 325/2020 ΑΟΔ θαη ζύκθσλα κε ην
ππ’αξηζ. 2/04.12.2020 πξαθηηθό πξνέβε ζηελ ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ηνπ ππνθαθέινπ «νηθνλνκηθή
πξνζθνξά» θαη κε ην ίδην πξαθηηθό ε αλσηέξσ επηηξνπή, γλσκνδόηεζε γηα ηελ αλάδεημε ηεο
ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ ΔΗΓΗΘΩΝ ΘΑΣΑΘΔΤΩΝ Α. ΘΑΟΤΖ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ κε α/α θαηάζεζεο
198543, σο πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ ηνπ δηαγσληζκνύ δηόηη ε πξνζθνξά πνπ ππέβαιε θξίζεθε πιήξεο,
ζύκθσλε κε ηνπο όξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη πξνζέθεξε ην πνζό ησλ 120.000,00€, ρσξίο Φ.Π.Α.
ηε ζπλέρεηα απεζηάιε ζηνλ πξνζσξηλό αλάδνρν κέζσ ΔΗΓΗ, ειεθηξνληθή πξόζθιεζε
(10586/15.12.2020)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 απαηηνύληαη ζύκθσλα κε ηελ
ζρεηηθή δηαθήξπμεο ηεο πξνκήζεηαο.
Καηόπηλ ζπληάρζεθε ην ππ’αξηζ. 3/24.12.2020 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 ε δηαθήξπμε.
ύκθσλα κε ηα αλσηέξσ, ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή θαιείηαη λα εγθξίλεη ην αλσηέξσ πξαθηηθό ηεο
επηηξνπήο δηαγσληζκνύ θαη αθνύ έιαβε ππόςε:
1) ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/2016
2) ηνπο όξνπο ηεο ππ΄αξηζ. 9141/23-10-2020 Γηαθήξπμεο
3) ηελ ππ’αξηζ. 184/2020 απόθαζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο
4) ην ππ’αξηζ. 1 από 19.11.2020

πξαθηηθό αμηνιόγεζεο πξνζθνξώλ (δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο θαη

ηερληθήο πξνζθνξάο) ηεο επηηξνπήο δηαγσληζκνύ
5) ην ππ’αξηζ. 2/04.12.2020 πξαθηηθό αμηνιόγεζεο πξνζθνξώλ (νηθνλνκηθή πξνζθνξά) ηεο επηηξνπήο
δηαγσληζκνύ
6) ηηο πξνζθνξέο πνπ ππνβιήζεθαλ θαη ηα ινηπά ζηνηρεία ηνπ θαθέινπ
7) ηα δηθαηνινγεηηθά θαηαθύξσζε πνπ ππέβαιε ν νηθνλνκηθόο θνξέαο
8) ην ππ’αξηζ. 3/24.12.2020 πξαθηηθό ηεο επηηξνπήο
9) ην γεγνλόο όηη δελ έρεη θαηαηεζεί πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή
kαη κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε
ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΚΟΦΩΛΑ
Α. Σελ έγθξηζε ηνπ ππ’αξηζ. 3/24.12.2020 πξαθηηθνύ ηεο επηηξνπήο δηαγσληζκνύ ηεο πξνκήζεηαο :
«Προμήθεια ενός (1) απορριμμαηοθόροσ οτήμαηος ηύποσ πρέζας τωρηηικόηηηας 16m3»
Β.- Σελ θαηαθύξσζε ηνπ αλνηρηνύ- ειεθηξνληθνύ δηαγσληζκνύ γηα ηελ αλσηέξσ πξνκήζεηα ζηελ

ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΑ ΔΙΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΔΥΩΝ Α. ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΔΤΑΙΡΔΙΑ , θαη αληί πνζνύ
120.000,00 €, ρσξίο Φ.Π.Α.
Γ.- Σν παξόλ θνηλνπνηείηαη ζε όινπο ηνπο πξνζθέξνληεο πξνο ελεκέξσζε .
Καηά ηεο παξνύζεο ρσξεί πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο δηαθήξπμεο
ηεο πξνκήζεηαο.

ΑΔΑ: ΩΚΑΟΩ9Π-64Ξ
Η απόθαζε απηή έιαβε α/α : 357/2020
Αθνύ ζπληάρζεθε ε παξνύζα, ππνγξάθεηαη όπσο αθνινπζεί:
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ ΟΗΘ. Δ.

ΣΑ ΚΔΙΖ ΣΖ ΟΗΘ. Δ.
1.- Σρωγάδης Βαζίλειος
2.- ιάτος Ανδρέας
3.- Κπεκιάρης Γημήηριος

ΑΛΛΗΒΑ ΠΑΠΑΘΤΡΗΑΘΟ

4.- Γαληβίγκας Γεώργιος
5.- Κανάβης Αθανάζιος
Ακριβές απόζπαζμα
Εεσγολαηιό.O ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ ΟΗΘ.Δ
ΑΛΛΗΒΑ ΠΑΠΑΘΤΡΗΑΘΟ

