
ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ  

ΛΟΚΟ ΘΟΡΗΛΘΗΑ                                 

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   363/2020. 

  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 5ο : Πεπί έγκπιζηρ ηος ππακηικού επιηποπήρ αξιολόγηζηρ για ηην εκηέλεζη ηηρ επγαζίαρ : 

«Ιογιζμικά Οικονομικήρ Τπηπεζίαρ Σ.Α.Π. & Θ.Ο.Θ.» και ανάθεζη ηηρ ζύμβαζηρ. 

 

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

μελών της Ο.Ε. ότι με την σπ’ αριθ. 335/2020 Απόυαση της Οικονομικής Επιτροπής απουασίσθηκε η αλάζεζε ηεο 

ζύκβαζεο «Ιογιζμικά Οικονομικήρ Τπηπεζίαρ Σ.Α.Π. & Θ.Ο.Θ..» κε ηε δηαδηθαζία ηεο 

δηαπξαγκάηεπζεο ρσξίο πξνεγνύκελε δεκνζίεπζε, ζύκθσλα κε ην άξζξν 32 ηνπ Ν.4412/2016, γηα ηνπο 

ιόγνπο πνπ αλαθέξζεθαλ ζην εηζεγεηηθό ηεο ελ ιόγσ απόθαζεο θαη νξίζζεθε ε επηηξνπή 

Γηαπξαγκάηεπζεο. 

    Δπίζεο αλέθεξε ζηα κέιε όηη κε ηελ ππ’αξηζ. 310/2020 (ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΨΗ) Απόθαζε ηεο 

Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο εγθξίζεθαλ νη  ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, πνπ ζπληάρζεθαλ γηα ηελ ελ ιόγσ 

εξγαζία. 

   ηε ζπλέρεηα ν Πξόεδξνο αλαθέξεη ζηα κέιε όηη ζύκθσλα κε ην αξηζκ. 1/21.12.2020 πξαθηηθό ηεο 

επηηξνπήο Γηαπξαγκάηεπζεο, ε κεηά από ζρεηηθή πξόζθιεζε ππνβιεζείζα πξνζθνξάο ηεο εηαηξείαο 

“OPEN TECHNOLOGY SERVICES A.E. (O.T.S. A.E.)” θξίζεθε όηη πιεξνί ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο ζύκβαζεο 

θαη πξνηείλεηαη ε αλάζεζε ηεο ζύκβαζεο ζηελ ελ ιόγσ εηαηξεία. 

 
   Η Ο.Δ έπεηηα από δηαινγηθή ζπδήηεζε, αθνύ άθνπζε ηελ εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ θαη έρνληαο ππόςε: 

α) Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 32 ηνπ Ν. 4412/2016, θαηά ηελ νπνία ε δηαδηθαζία κε δηαπξαγκάηεπζε ρσξίο 

πξνεγνύκελε δεκνζίεπζε κπνξεί λα ρξεζηκνπνηείηαη γηα δεκόζηεο ζπκβάζεηο έξγσλ, πξνκεζεηώλ θαη 

ππεξεζηώλ ζην κέηξν πνπ είλαη απνιύησο απαξαίηεην, εάλ ιόγσ θαηεπείγνπζαο αλάγθεο νθεηιόκελεο ζε 

γεγνλόηα απξόβιεπηα γηα ηελ αλαζέηνπζα αξρή, δελ είλαη δπλαηή ε ηήξεζε ησλ πξνζεζκηώλ πνπ 

πξνβιέπνληαη γηα ηηο αλνηθηέο, θιεηζηέο ή αληαγσληζηηθέο δηαδηθαζίεο κε δηαπξαγκάηεπζε. 
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β) Σελ αξηζκ. 310/2020 (ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΨΗ) απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, κε ηελ νπνία 

εγθξίζεθαλ νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο εξγαζίαο 

γ) Σελ θαηεπείγνπζα αλάγθε πνπ ππάξρεη ζην Γήκν καο 

δ) Σελ αξηζ. 335/2020 απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο 

ε) Σν αξηζκ. 1/21.12.2020 πξαθηηθό ηεο Δπηηξνπήο Γηαπξαγκάηεπζεο. 

 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ  ΟΚΟΦΩΛΑ  

 

Α. Δγθξίλεη ην αξηζκ. 1/21.12.2020 πξαθηηθό ηεο Δπηηξνπήο Γηαπξαγκάηεπζεο γηα ηελ εθηέιεζε 

ηεο εξγαζίαο «Ιογιζμικά Οικονομικήρ Τπηπεζίαρ Σ.Α.Π. & Θ.Ο.Θ.», ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

άξζξνπ 32 ηνπ Ν. 4412/2016. 

Β. Αλαζέηεη ηελ αλσηέξσ εξγαζία  ζηελ εηαηξεία OPEN TECHNOLOGY SERVICES A.E. (O.T.S. 

A.E.)”, Μνλαζηεξίνπ 125- Θεζζαινλίθε, Α.Φ.Μ. 095372259, δηόηη ε ππνβιεζείζα πξνζθνξάο ηεο 

θαιύπηεη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο ζύκβαζεο θαη αληί ζπλνιηθνύ πνζνύ 19.040,20€. 

Γ. Σνλ αλάδνρν δεζκεύνπλ όινη νη όξνη πνπ θαζνξίζζεθαλ ζηελ αξηζκ. 335/2020 απόθαζε ηεο 

Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο. 

  Η απόθαζε απηή έιαβε α/α : 363/2020 

  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 
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