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ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ  

ΛΟΚΟ ΘΟΡΗΛΘΗΑ                                 

ΓΖΚΟ ΒΔΙΟΤ- ΒΟΥΑ                  

ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ                    

 

Α Π Ο  Π Α  Κ Α 

Από ηο Πρακηικό ηης αριθ. 2/ 25 ΗΑΛΟΤΑΡΗΟΤ 2021 ΣΑΘΣΗΘΖ ζσνεδρίαζης ηης  

ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ηοσ Γήμοσ ΒΔΙΟΤ - ΒΟΥΑ.- 

 

ΑΡΗΘΚΟ  ΑΠΟΦΑΖ   11/2021. 

  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, ζπλήιζε 

ζήκεξα ηελ 25η Ηανοσαρίοσ 2021, ημέρα Γεσηέρα και ώρα 11:00 ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε θαη 

ύζηεξα από πξόζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο κε αξ. πξση. 373/20.01.2021 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] Γαιεβίγθαο Γεώξγηνο ε] Μπεθηάξεο Γεκήηξνο, ζη] 

Μαλάβεο Αζαλάζηνο θαη απώλ ν θ. Βνπδνύξεο Νηθόιανο, έηζη ππήξρε λόκηκε απαξηία. 

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

πξαθηηθώλ. 

Θέμα 2ο : Περί έγκριζης ηοσ πρακηικού ηης επιηροπής για ηην εκηέλεζη ηοσ έργοσ : «Έργα 

δικηύφν άρδεσζης και Ομβρίφν 2020» και ανάθεζη ηης ζύμβαζης. 

 

    Ο Πξόεδξνο ηεο Οηθ. Δ. εηζεγνύκελνο ην δεύηερο θέμα 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 «[…]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.  344/2020 απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο : 1) εγθξίζεθε ε αλάζεζε θαηαζθεπήο 

ηνπ έξγνπ «Έξγα δηθηύσλ άξδεπζεο θαη νκβξίσλ 2020» , κε πξνζθπγή ζηελ δηαδηθαζία ηεο απεπζείαο 

αλάζεζεο, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 328 ηνπ Ν. 4412/2016, κε εθηηκώκελε αμία ζύκβαζεο 

πνζνύ 24.799,47  επξώ (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α.) γηα ηελ νπνία έρεη εγγξαθεί ζρεηηθή πίζησζε 

(ρξεκαηνδόηεζε : ΑΣΑ 2020), ζηνλ ΚΑ 02.25.7312.05 ηνπ ηξέρνληνο πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Γήκνπ θαη 

2) εγθξίζεθαλ ηα ηεύρε ηεο ππ’ αξηζ. 11/2020 κειέηεο ηεο Γ/λζεο Σερληθώλ Τπεξεζηώλ & Πνιενδνκίαο     

ηνπ Σκήκαηνο Μειεηώλ & Δπηβιέςεσλ Σερληθώλ Έξγσλ ηνπ Γήκνπ, γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ αλσηέξσ 

έξγνπ. 

   ηελ ζπλέρεηα ν Πξόεδξνο ζέηεη ππόςε ησλ κειώλ ηελ ππ’αξηζ. 10904/28-12-2020 πξόζθιεζε ηνπ 

Γεκάξρνπ πξνο δύν Οηθνλνκηθνύο Φνξείο, από ηνπο νπνίνπο θαηέζεζε πξνζθνξά κόλν έλαο. 

   Καηόπηλ ησλ αλσηέξσ ζπληάρζεθε ην πξαθηηθό ηεο επηηξνπήο αμηνιόγεζεο (ζρεη. ε αξηζ. 9/2021 

Α.Ο.Δ.), ζύκθσλα κε ην νπνίν εηζεγείηαη ηελ αλάζεζε ηεο ζύκβαζεο ζηνλ νηθνλνκηθό θνξέα «ΔΝΔΡΓΟΝ 
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ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΙΚΗ Δ.Δ.», θαζ’ όηη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ ππέβαιε είλαη πιήξε θαη ζύκθσλα κε ηελ από 

10904/28-12-2020 Πξόζθιεζε Γεκάξρνπ θαη ν νπνίνο πξνζέθεξε έθπησζε 2%. 

   ήκεξα, θαιείηαη ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή λα εγθξίλεη ην αλσηέξσ πξαθηηθό θαη λα θαηαθπξώζεη ηελ 

ζύκβαζε θαηαζθεπήο ηνπ ελ ιόγσ έξγνπ. 

   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.11/2020 κειέηε ηνπ έξγνπ 

2. ηελ ππ’ αξηζ. 344/2020 απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο επηηξνπήο, κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ν ηξόπνο 

θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ κε απεπζείαο αλάζεζε 

3. ηελ αξηζκ. 9/2020 απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο επηηξνπήο, κε ηελ νπνία ζπγθξνηήζεθε ε  Δπηηξνπή 

αμηνιόγεζεο  

4. Η ππ’αξηζ. 10904/28-12-2020 πξόζθιεζε Γεκάξρνπ 

5. Σελ πξνζθνξά πνπ θαηαηέζεθε 

6. Σν πξαθηηθό ηεο Δπηηξνπήο αμηνιόγεζεο 

7. ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/2016 θαη ηδίσο ηνπ άξζξνπ 328 

 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΘΑΣΑ ΠΙΔΗΟΦΖΦΗΑ 

(Κειουηθούνηος ηοσ κ. Κανάβη Αθανάζιοσ)  

Σελ έγθξηζε ηνπ πξαθηηθνύ ηεο επηηξνπήο αμηνιόγεζεο θαη ηελ θαηαθύξσζε ηεο ζύκβαζεο θαηαζθεπήο 

ηνπ έξγνπ «Έργα Γικηύφν Άρδεσζης και Ομβρίφν 2020»,αληί πνζνύ 19.599,58€ επξώ (κε 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α.), ζηελ ΔΝΔΡΓΟΝ ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΙΚΗ Δ.Δ., Γ/λζε: Πάξνδνο Πεηκεδά- Άγηνο 

Γεώξγηνο Κηάην- η.θ. 20200, 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 : 11/2021 

  Αθνύ ζπληάρζεθε ε παξνύζα, ππνγξάθεηαη όπσο αθνινπζεί:  

 

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

                                                                               1.- Σρφγάδης Βαζίλειος 

                                                                               2.- ιάτος Ανδρέας 

                                                                               3.- Γαληβίγκας Γεώργιος     

  ΑΛΛΗΒΑ ΠΑΠΑΘΤΡΗΑΘΟ                                  4.- Κπεκιάρης Γημήηριος 

                      5.- Κανάβης Αθανάζιος 

      

 

Ακριβές απόζπαζμα 

Εεσγολαηιό.- 

O ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ ΟΗΘ.Δ      

 

  ΑΛΛΗΒΑ ΠΑΠΑΘΤΡΗΑΘΟ 

 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art127
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