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ΑΠΟΠΑΚΑ
Από ηο Ππακηικό ηηρ απιθ. 49/29 ΓΔΘΔΚΒΡΗΟΤ 2020 ΣΑΘΣΗΘΖ
ζςνεδπίαζηρ ηηρ ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ηος Γήμος ΒΔΙΟΤ - ΒΟΥΑ.ΑΡΗΘΚΟ ΑΠΟΦΑΖ 362/2020.
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 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.
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 4ο : Πεπί έγκπιζηρ ηος ππακηικού επιηποπήρ αξιολόγηζηρ για ηην εκηέλεζη ηος έπγος :
«ςνηήπηζη επιζκεςών και αποκαηαζηάζεων ανηλιοζηαζίων» και ανάθεζη ηηρ ζύμβαζηρ.
Ο Πξόεδξνο ηεο Ο.Δ. εηζεγνύκελνο ην ηπίηο ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, ζέηεη ππόςε ησλ
κειώλ ηεο Ο.Δ. , όηη κε ηελ αξηζκ. 293/2020 απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, εγθξίζεθαλ : α) ε
αλάζεζε θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ «πληήξεζε Δπηζθεπώλ θαη Απνθαηαζηάζεσλ Αληιηνζηαζίσλ» , κε
πξνζθπγή ζηελ δηαδηθαζία ηεο απεπζείαο αλάζεζεο, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 328 ηνπ Ν.
4412/2016, γηα ηελ νπνία έρεη εγγξαθεί πίζησζε 18.704,00 Δπξώ (ρξεκαηνδόηεζε : Τδξεπηηθά Έξγα),
ζηνλ ΚΑ 02.25.7336.01 ηνπ ηξέρνληνο πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Γήκνπ θαη β)

ηα ηεύρε ηεο ππ’ αξηζ.

07/2020 κειέηεο ηεο Γ/λζεο Σερληθώλ Τπεξεζηώλ & Πνιενδνκίαο ηνπ Σκήκαηνο Μειεηώλ & Δπηβιέςεσλ
Σερληθώλ Έξγσλ ηνπ Γήκνπ, γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ αλσηέξσ έξγνπ.
Βάζεη ησλ αλσηέξσ κε ην ππ’αξηζ. 10167/ 27-11-2020 έγγξαθν, ν Γήκνο καο πξνέβε ζε απνζηνιή
πξόζθιεζεο ζε ελδηαθεξόκελνπο πξνθεηκέλνπ λα ππνβάιινπλ πξνζθνξέο .
Η Δπηηξνπή αμηνιόγεζεο , ε νπνία νξίζζεθε κε ηελ ππ’αξηζ. 326/2020 (Οξζή Δπαλάιεςε) Απόθαζε ηεο
Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ζπλεδξίαζε ζηηο 07.12.2020 θαη ζπλέηαμε ην από 07.12.2020 πξαθηηθό ζύκθσλα
κε ην νπνίν ππέβαιαλ πξνζθνξέο δύν νηθνλνκηθνί θνξείο , από ηνπο νπνίνπο έγηλε δεθηόο κόλν ν έλαο,
γηα ηνπο ιόγνπο πνπ αλαθέξνληαη ζην αλσηέξσ πξαθηηθό. ηε ζπλέρεηα ε Δπηηξνπή αθνύ έιεγμε θαη ηελ
νηθνλνκηθή πξνζθνξά, εηζεγήζεθε πξνο ηελ Ο.Δ. ηελ αλάζεζε ηεο ζύκβαζεο ζηνλ νηθνλνκηθό θνξέα
«ΔΝΔΡΓΟΝ ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΙΚΗ Δ.Δ.», θαζ’ όηη ε πξνζθνξά πνπ ππέβαιε ήηαλ πιήξεο θαη πξνζέθεξε
έθπησζε 2%.
Η Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή αθνύ έιαβε ππόςε:
1. ηελ αξηζκ.7/2020 κειέηε ηνπ έξγνπ

ΑΔΑ: 6Σ0ΗΩ9Π-ΣΩΥ
2. ηελ ππ’ αξηζ.293/2020 απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο επηηξνπήο, κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ν ηξόπνο
θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ κε απεπζείαο αλάζεζε
3. ηελ αξηζκ. 326//2020 (ΟΡΘ. ΔΠΑΝ) απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, κε ηελ νπνία ζπγθξνηήζεθε
ε Δπηηξνπή αμηνιόγεζεο
4. ην αξ. πξση. 10167/27-11-2020 έγγξαθν ηνπ Γήκνπ καο, γηα θαηάζεζε πξνζθνξώλ
5. ηα ππνβιεζέληα ζηνηρεία
6. ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/2016 θαη ηδίσο ηνπ άξζξνπ 328
ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΚΟΦΩΛΑ
1.- Σελ έγθξηζε ηνπ πξαθηηθνύ αμηνιόγεζεο ηεο επηηξνπήο θαη ηελ θαηαθύξσζε ηεο ζύκβαζεο
θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ «ςνηήπηζη επιζκεςών και αποκαηαζηάζεων ανηλιοζηαζίων», ζηελ
«ΔΝΔΡΓΟΝ ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΙΚΗ Δ.Δ.», (Πάξνδνο Πεηκεδά, Άγηνο Γεώξγηνο – Κηάην-ηει. : 2742026747) ,
αληί ζπλνιηθνύ πνζνύ ζύκβαζεο 14.760,64€ ρσξίο Φ.Π.Α. (Μέζε έθπησζε =2%) .
2.- Η εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ζα γίλεη ζύκθσλα κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο ππ’αξηζ. 7/2020 κειέηεο
ηνπ Σκήκαηνο Μειεηώλ & Δπηβιέςεσλ Έξγσλ ηνπ Γήκνπ.
3.- Τπεύζπλνο επηθνηλσλίαο νξίδεηαη ν θ. Πνιίηεο Γεκήηξηνο, Γ/ληήο ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ
Βέινπ- Βόραο (ηει. Δπηθνηλσλίαο 2741360537).
Η απόθαζε απηή έιαβε α/α : 362/2020
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
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4.- Γαληβίγκαρ Γεώπγιορ
5.- Κανάβηρ Αθανάζιορ
Ακπιβέρ απόζπαζμα
Εεςγολαηιό.O ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ ΟΗΘ.Δ
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