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Από ηο Ξπακηικό ηηρ απιθ. 7/03 Καπηίος  2021 ΡΑΘΡΗΘΖΠ  

                  ζςνεδπίαζηρ ηηρ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΔΞΗΡΟΝΞΖΠ ηος Γήμος ΒΔΙΝ - ΒΝΣΑΠ.- 

 

ΑΟΗΘΚΝΠ  ΑΞΝΦΑΠΖΠ   41/2021. 

  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, ζπλεδξίαζε ζήκεξα ηελ 3η Καπηίος 2021, ημέπα  Ρεηάπηη και ώπα 11:00  

ζε ΡΑΘΡΗΘΖ ζπλεδξίαζε θαη ύζηεξα από πξόζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο κε αξ. πξση.  

1306/26.02.2021  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] Μπεθηάξεο Γεκήηξηνο ε] Γαιεβίγθαο θαη 

απόληεο νη : α]  Μαλάβεο Π. Αζαλάζηνο θαη β]  Βνπδνύξεο Νηθόιανο, έηζη ππήξρε ε λόκηκε απαξηία. 

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

ησλ πξαθηηθώλ.          

Θέμα 1ο  : Ξεπί έγκπιζηρ ηος 2ος ππακηικού διαγυνιζμού για ηη ζύνατη δημόζιαρ 

ζύμβαζηρ ηος έπγος : «Έπγα Γημοηικήρ Νδοποιίαρ έηοςρ 2020» και καηακύπυζη ηος 

διαγυνιζμού. 

 

    Ο Πξόεδξνο ηεο Ο.Δ. εηζεγνύκελνο ην  ππώηο  ζέκα 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 «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 αξ. 266/2020 απνθάζεσο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο κε ΑΓΑ:ΩΠΝ5Ω9Ξ-ΝΘΝ, κε ηελ  

νπνία εγθξίζεθαλ νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο αξηζ. 12/2020 μελέηη ηεο Γ/λζεο Σερληθώλ  

Τπεξεζηώλ & Πνιενδνκίαο ηνπ Σκήκαηνο Μειεηώλ & Δπηβιέςεσλ Σερληθώλ Έξγσλ ηνπ Γήκνπ  

θαη θαζνξίζηεθαλ νη όξνη ηεο δηαθήξπμεο ηνπ αλνηρηνύ ειεθηξνληθνύ δηαγσληζκνύ γηα ηελ εθηέιεζε  

ηνπ έξγνπ : «Έπγα Γημοηικήρ Νδοποιίαρ έηοςρ 2020» εθδόζεθε από ην Γήκαξρν ε δηαθήξπμε  

ηνπ δηαγσληζκνύ, ε νπνία αλαξηήζεθε ζην ΚΗΜΓΗ (ΑΓΑΜ: 20PROC007575443). 

  Η επηηξνπή δηελέξγεηαο δηαγσληζκνύ, πνπ ζπγθξνηήζεθε κε ηελ ππ’ αξηζ. 284/2020 (ΟΡΘΗ ΔΠΑΝ) 

Απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, δηελήξγεζε ηνλ ειεθηξνληθό δηαγσληζκό, κε α/α ζπζηήκαηνο 
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93570,  όπνπ  έιαβαλ κέξνο ζπλνιηθά έμη (6) ζπκκεηέρνληεο, από ηνπο νπνίνπο έγηλαλ δεθηνί νη 

πέληε (5), γηα ηνπο ιόγνπο πνπ αλαθέξνληαη ζην πξαθηηθό αμηνιόγεζεο πξνζθνξώλ ηεο επηηξνπήο 

δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ. 

  Με ην ίδην πξαθηηθό ε αλσηέξσ επηηξνπή, γλσκνδόηεζε γηα ηελ αλάδεημε ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα 

κε ηελ επσλπκία «Π.. ΚΔΛΛΑΡΗ ΚΑΙ ΙΑ Δ.Δ.» κε α/α θαηάζεζεο 173817 θαη αξηζκό ΜΔΔΠ 30505 

θαηεγνξίαο ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΑ ηάμεο 2εο, σο πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ ηνπ δηαγσληζκνύ δηόηη ε πξνζθνξά 

πνπ ππέβαιε θξίζεθε πιήξεο, ζύκθσλε κε ηνπο όξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη πξνζέθεξε ηε 

ρακειόηεξε ηηκή (κέζν πνζνζηό έθπησζεο 55,06%).   

  Με ηελ ππ΄αξηζ. 349/2020 απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ΑΓΑ : 6ΓΜΠΩ9Ξ-5Ο6 

εγθξίζεθε ην αλσηέξσ πξαθηηθό θαη ε νπνία θνηλνπνηήζεθε ζε όινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο.  

   ε ζπλέρεηα ησλ αλσηέξσ, ε Π.. ΚΔΛΛΑΡΗ & ΙΑ Δ.Δ., θιήζεθε κε ηελ από  04.01.2021 

πξόζθιεζε ηνπ Γεκάξρνπ Βέινπ- Βόραο   λα ππνβάιιεη ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο 

θαηαθύξσζεο κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθόηεηαο Δπηθνηλσλίαο ηνπ ΔΗΓΗ. Ο πξνζσξηλόο αλάδνρνο 

ππέβαιε εκπξόζεζκα ηα δηθαηνινγεηηθά (ζρεη. 246/14.01.2021). 

  Η Δπηηξνπή δηαγσληζκνύ κε ην από 02.02.2021 πξαθηηθό θαηαθύξσζεο, αθνύ πξνρώξεζε ζε 

απνζθξάγηζε ηνπ θαθέινπ δηθαηνινγεηηθώλ θαηαθύξσζεο θαη ζε έιεγρν ηνπο, δηαπίζησζε ηελ 

πιεξόηεηά ηνπο θαη πξόηεηλε ηελ θαηαθύξσζε ηνπ δηαγσληζκνύ ζηνλ αλσηέξσ. 

Ύζηεξα από ηα αλσηέξσ θαη ζύκθσλα κε ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο, ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή θαιείηαη λα 

εγθξίλεη ην αλσηέξσ πξαθηηθό ηεο επηηξνπήο δηαγσληζκνύ.  

Η Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή αθνύ έιαβε ππόςε: 

1) ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/2016 

2) ηνπο όξνπο ηεο ππ΄αξηζ.9335/02-11-2020 Γηαθήξπμεο  

3) ηελ ππ’ αξηζ. 204/8939/2020  απόθαζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο 

4) ην από 04.12.2020 πξαθηηθό αμηνιόγεζεο ηεο επηηξνπήο δηαγσληζκνύ 

5) ηηο πξνζθνξέο πνπ ππνβιήζεθαλ θαη ηα ινηπά ζηνηρεία ηνπ θαθέινπ 

6) ηα δηθαηνινγεηηθά ηνπ πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ 

7) ην από 02.02.2021 πξαθηηθό θαηαθύξσζεο 

 

ΑΞΝΦΑΠΗΕΔΗ ΝΚΝΦΩΛΑ 

 

α. Σελ έγθξηζε ηνπ από 02.02.2021 Πξαθηηθνύ θαηαθύξσζεο ηεο επηηξνπήο δηαγσληζκνύ γηα ηελ  

εθηέιεζε ηνπ έξγνπ «Έπγα Γημοηικήρ οδοποιίαρ Γήμος έηοςρ 2020», ζύκθσλα θαη κε ηηο  

δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/2016.  

β. Σελ θαηαθύξσζε ηνπ αλνηρηνύ ειεθηξνληθνύ δηαγσληζκνύ ζηελ «Π.. ΚΔΛΛΑΡΗ ΚΑΙ ΙΑ Δ.Δ.»  

κε α/α θαηάζεζεο 173817 θαη αξηζκό ΜΔΔΠ 30505 θαηεγνξίαο ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΑ ηάμεο 2εο θαη έλαληη  

πνζνύ 52.598,23 €, ρσξίο αλαζεώξεζε θαη ΦΠΑ (Μέζε έθπησζε =55,06%). 

Θαηά ηηρ παπούζηρ συπεί πποδικαζηική πποζθςγή, ζύμθυνα με ηιρ διαηάξειρ ηος Λ. 

4412/2016. 
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Η απόθαζε απηή έιαβε α/α : 41/2021 

  Αθνύ ζπληάρζεθε ε παξνύζα, ππνγξάθεηαη όπσο αθνινπζεί:  

 

      Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΡΖΠ ΝΗΘ. Δ.                                     ΡΑ ΚΔΙΖ ΡΖΠ ΝΗΘ. Δ. 

                                                                               1.- Ρπυγάδηρ Βαζίλειορ 

                                                                               2.- Πιάσορ Ανδπέαρ 

                                                                               3.- Γαληβίγκαρ Γεώπγιορ     

  ΑΛΛΗΒΑΠ ΞΑΞΑΘΟΗΑΘΝΠ                                  4.- Κπεκιάπηρ Γημήηπιορ 

             

 

Ακπιβέρ απόζπαζμα 

Εεςγολαηιό.- 

O ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΡΖΠ ΝΗΘ.Δ      

 

  ΑΛΛΗΒΑΠ ΞΑΞΑΘΟΗΑΘΝΠ 
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