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ΓΖΚΟ ΒΔΙΟΤ- ΒΟΥΑ                  

ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ            

Α Π Ο  Π Α  Κ Α 

Από ηο Ππακηικό ηηρ απιθ. 49/29 ΓΔΘΔΚΒΡΗΟΤ 2020 ΣΑΘΣΗΘΖ  

                  ζςνεδπίαζηρ ηηρ ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ηος Γήμος ΒΔΙΟΤ - ΒΟΥΑ.- 

 

ΑΡΗΘΚΟ  ΑΠΟΦΑΖ   361/2020. 

  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 29η  Γεκεμβπίος 2020, ημέπα  Σπίηη και ώπα 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. 

  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 απώλ ν θ. Βνπδνύξεο Νηθόιανο , έηζη ππήξρε ε λόκηκε απαξηία. 

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

πξαθηηθώλ.          

Θέμα 3ο : Πεπί έγκπιζηρ ηος ππακηικού επιηποπήρ αξιολόγηζηρ για ηην εκηέλεζη ηος έπγος : 

«ςνηήπηζη και βεληίωζη αθληηικών εγκαηαζηάζεων Γ.Δ. Βέλος» και ανάθεζη ηηρ ζύμβαζηρ. 

 

   Ο Πξόεδξνο ηεο Ο.Δ. εηζεγνύκελνο ην ηπίηο ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, ζέηεη ππόςε ησλ  

κειώλ ηεο Ο.Δ. , όηη Σύκθσλα κε ην άξζξν 72 παξ. 1 ηνπ Ν.3852/2010, ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή «[…]ζ) 

Απνθαζίδεη ηελ θαηάξηηζε ησλ όξσλ, ηε ζύληαμε ησλ δηαθεξύμεσλ, ηε δηεμαγσγή θαη θαηαθύξσζε θάζε 

κνξθήο δεκνπξαζηώλ θαη δηαγσληζκώλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη απηώλ πνπ αθνξνύλ ζε έξγα, κειέηεο, 

πξνκήζεηεο θαη ππεξεζίεο, θαζώο θαη ηε ζπγθξόηεζε ησλ εηδηθώλ επηηξνπώλ δηεμαγσγήο θαη αμηνιόγεζεο 

από κέιε ηεο ή εηδηθνύο επηζηήκνλεο, ππαιιήινπο ηνπ δήκνπ ή δεκόζηνπο ππαιιήινπο.» 

   Με ηελ αξηζκ.  292/2020 απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, εγθξίζεθε ε αλάζεζε θαηαζθεπήο ηνπ 

έξγνπ «ςνηήπηζη και βεληίωζη αθληηικών εγκαηαζηάζεων Γ.Δ. Βέλος»   (Αξ. κει. 6/2020) ζε 

ηξίην, κε πξνζθπγή ζηελ δηαδηθαζία ηεο απεπζείαο αλάζεζεο (κε ειεθηξνληθή θιήξσζε-κέζσ Κεληξηθνύ 

Ηιεθηξνληθνύ Σπζηήκαηνο Κιήξσζεο-Κ.Η.Σ.Κ.). 

   Με ηελ αξηζκ. 328/2020 απόθαζε Γεκάξρνπ, ζπγθξνηήζεθε ε Γηκειήο Δπηηξνπή δηεμαγσγήο 

ειεθηξνληθήο θιήξσζεο από ην Κ.Η.Σ.Κ, ε νπνία ηελ 18/11/2020 πξνέβε ζηελ ειεθηξνληθή θιήξσζε 

κέζσ ηνπ Κ.Η.Σ.Κ. θαη ηελ επηινγή ηνπ πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ, από ηνλ ζπγθεθξηκέλν θαηάινγν γηα ηε 

ζύκβαζε πνπ ζπκπεξηιάκβαλε ηνπο, πξνο θιήξσζε, νηθνλνκηθνύο θνξείο. 

   Τν Κ.Η.Σ.Κ. παξήγαγε απηόκαηα ειεθηξνληθό έγγξαθν απνηειεζκάησλ θιήξσζεο θαη ε εθηύπσζε ηνπ 

απνηειέζκαηνο ηεο θιήξσζεο, όπνπ αλαδείρηεθε πξνζσξηλόο αλάδνρνο ν θ. Κσζηόπνπινο Γεκήηξηνο , 

Πνιηηηθόο Μεραληθόο Δ.Γ.Δ. , δ/λζε Γσδώλεο 4- Πάηξα.  

   Με ην αξ. πξση.10157/26-11-2020  έγγξαθν, ν Γήκνο καο πξνέβε ζε απνζηνιή πξόζθιεζεο ζηνλ 

πξνζσξηλό αλάδνρν, γηα θαηάζεζε δήισζεο απνδνρήο ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο ειεθηξνληθήο θιήξσζεο 

θαη ζύκθσλεο γλώκεο γηα ηελ αλάζεζε ηεο ζύκβαζεο, θαζώο θαη πξνζθόκηζε ησλ απαηηνύκελσλ 

δηθαηνινγεηηθώλ γηα ην έξγν.  

ΑΔΑ: 6ΨΦΧΩ9Π-17Ψ



   Ο πξνζσξηλόο αλάδνρνο θαηέζεζε ζην πξσηόθνιιν ηνπ Γήκνπ, ηνλ ζθξαγηζκέλν θάθειν κε ηα 

παξαπάλσ έγγξαθα πνπ απαηηείηαη λα πξνζθνκηζζνύλ. 

   Σηε ζπλέρεηα, ειέρζεζαλ ηα ππνβιεζέληα δηθαηνινγεηηθά από ηελ επηηξνπή, ε νπνία νξίζζεθε κε ηελ 

ππ’αξηζ. 326/2020 (Οξζή Δπαλάιεςε) Απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θαη δηαπηζηώζεθε ε 

πιεξόηεηα θαη ε εγθπξόηεηα ηνπο. 

   Σήκεξα, θαιείηαη ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή λα εγθξίλεη ην απνηέιεζκα ηεο ειεθηξνληθήο θιήξσζεο κέζσ 

Κ.Η.Σ.Κ. θαη λα θαηαθπξώζεη ηελ ζύκβαζε θαηαζθεπήο ηνπ ελ ιόγσ έξγνπ, αληί πνζνύ 19.980,15€ επξώ 

(κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α.), ζηνλ θ. Κσζηόπνπιν Γεκήηξην, επεηδή ε πξνζθνξά ηνπ είλαη πιήξεο. 

   Αθόκε, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 127 ηνπ Ν.4412/2016, θαηά ηεο αλσηέξσ απόθαζεο 

ρσξεί έλζηαζε, γηα ζπκβάζεηο κε εθηηκώκελε αμία έσο θαη εμήληα ρηιηάδεο (60.000) επξώ, πξν ΦΠΑ. 

   Η Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή αθνύ έιαβε ππόςε: 

1. ηελ αξηζκ.6/2020 κειέηε ηνπ έξγνπ 

2. ηελ ππ’ αξηζ.292/2020 απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο επηηξνπήο, κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ν ηξόπνο 

θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ κε απεπζείαο αλάζεζε 

3. ηελ αξηζκ. 328/2020 απόθαζε Γεκάξρνπ, κε ηελ νπνία ζπγθξνηήζεθε ε  Δπηηξνπή δηεμαγσγήο 

ειεθηξνληθήο θιήξσζεο από ην Κ.Η.Σ.Κ 

4. ην ειεθηξνληθό έγγξαθν απνηειεζκάησλ θιήξσζεο από ην Κ.Η.Σ.Κ 

5. ην αξ. πξση. 10157/26-11-2020 έγγξαθν ηνπ Γήκνπ καο, γηα θαηάζεζε δήισζεο ζύκθσλεο γλώκεο 

γηα ηελ αλάζεζε ηεο ζύκβαζεο θαη πξνζθόκηζε ησλ απαηηνύκελσλ δηθαηνινγεηηθώλ  

6. ηα ππνβιεζέληα ζηνηρεία  

7. ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/2016 θαη ηδίσο ηνπ άξζξνπ 118 

 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΚΟΦΩΛΑ  

Τελ έγθξηζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο ειεθηξνληθήο θιήξσζεο κέζσ Κ.Η.Σ.Κ. θαη ηελ θαηαθύξσζε ηεο 

ζύκβαζεο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ «ςνηήπηζη και βεληίωζη αθληηικών εγκαηαζηάζεων Γ.Δ. 

Βέλος»,αληί πνζνύ 19.980,15€ επξώ (κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α.), ζηνλ Κ. Κσζηόπνπιν 

Γεκήηξην , Πνιηηηθό Μεραληθό Δ.Γ.Δ. , δ/λζε Γσδώλεο 4- Πάηξα, επεηδή ε πξνζθνξά ηνπ είλαη πιήξεο. 

-  Καηά ηεο παξνύζαο απόθαζεο ρσξεί έλζηαζε ζύκθσλα κε ην άξζξν 127 ηνπ Ν. 4412/2016.  

  Η απόθαζε απηή έιαβε α/α : 361/2020 

  Αθνύ ζπληάρζεθε ε παξνύζα, ππνγξάθεηαη όπσο αθνινπζεί:  

 

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

                                                                               1.- Σπωγάδηρ Βαζίλειορ 

                                                                               2.- ιάσορ Ανδπέαρ 

                                                                               3.- Κπεκιάπηρ Γημήηπιορ 

  ΑΛΛΗΒΑ ΠΑΠΑΘΤΡΗΑΘΟ                                  4.- Γαληβίγκαρ Γεώπγιορ 

            5.- Κανάβηρ Αθανάζιορ 

Ακπιβέρ απόζπαζμα 

Εεςγολαηιό.- 

O ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ ΟΗΘ.Δ      

  

 ΑΛΛΗΒΑ ΠΑΠΑΘΤΡΗΑΘΟ 

 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art127
ΑΔΑ: 6ΨΦΧΩ9Π-17Ψ
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