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ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ
ΛΟΚΟ ΘΟΡΗΛΘΗΑ
ΓΖΚΟ ΒΔΙΟΤ- ΒΟΥΑ
ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ
ΑΠΟΠΑΚΑ
Από ηο Πραθηηθό ηες αρηζ. 20/7 IOYNIOY 2021 ΣΑΘΣΗΘΖ
ζσλεδρίαζες ηες ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ηοσ Γήκοσ ΒΔΙΟΤ - ΒΟΥΑ.ΑΡΗΘΚΟ ΑΠΟΦΑΖ 146/2021.
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 7ε Ηοσλίοσ 2021, εκέρα Γεσηέρα θαη ώρα 11:00
ζε ΣΑΘΣΗΘΖ ζπλεδξίαζε θαη ύζηεξα από πξόζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο κε αξ. πξση.
4019/03.06.2021 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.
Σηε ζπλεδξίαζε ήηαλ παξόληα ηα κέιε: α]Παπαθπξηάθνο Αλλίβαο- Γήκαξρνο Βέινπ-Βόραο,
Πξόεδξνο, β] Τξσγάδεο Βαζίιεηνο, γ] Σηάρνο Αλδξέαο, δ] Μπεθηάξεο Γεκήηξηνο ε] Γαιεβίγθαο, θαη
απόληεο νη : α) Μαλάβεο Π. Αζαλάζηνο θαη β) ν θ. Βνπδνύξεο Νηθόιανο, έηζη ππήξρε ε λόκηκε
απαξηία.
Σηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε θαη ε ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ Μπαθώιε Παλαγηώηα γηα ηελ ηήξεζε ησλ
πξαθηηθώλ.
Θέκα 4ο : Περί θαζορηζκού εκεροκελίας αποζθράγηζες οηθολοκηθώλ προζθορώλ γηα ηολ
ειεθηροληθό δηαγωληζκό «ΠΡΟΚΖΘΔΗΑ ΘΑΗ ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ
ΠΡΟΘΑΙΙΗΔΡΓΖΚΔΛΟΤ ΤΒΡΗΓΗΘΟΤ ΥΙΟΟΣΑΠΖΣΑ ΣΟ ΑΘΙΖΣΗΘΟ ΘΔΛΣΡΟ ΒΔΙΟΤ
Ο Πξόεδξνο ηεο Ο.Δ. εηζεγνύκελνο ην ηέηαρηο ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, ζέηεη ππόςε ησλ
κειώλ, όηη κε ηελ ππ’ αξηζ. 350/2020 Απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο [ΑΓΑ
67ΝΦΩ9Π-7Ω1] εγθξίζεθαλ νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο κειέηεο θαη θαζνξίζζεθαλ νη όξνη ηνπ
αλνηρηνύ ειεθηξνληθνύ δηαγσληζκνύ γηα ηελ «Προκήζεηα θαη ηοποζέηεζε προθαιιηεργεκέλοσ
σβρηδηθού τιοοηάπεηα ζηο Αζιεηηθό Θέληρο Βέιοσ».
Σηε ζπλέρεηα αλαθέξεη ζηα κέιε όηη ε Δπηηξνπή δηαγσληζκνύ, ε νπνία έρεη νξηζζεί κε ηελ ππ’αξηζ.
350/2020 ΑΟΔ, πξνέβε ζηε ζύληαμε ηνπ 1νπ πξαθηηθνύ θαηόπηλ ειέγρνπ ησλ δηθαηνινγεηηθώλ ησλ
ζπκκεηερόλησλ θαη ησλ ηερληθώλ πξνζθνξώλ πνπ θαηαηέζεθαλ.
Σύκθσλα κε ηε δηαθήξπμε ηεο αλσηέξσ πξνκήζεηαο ζα πξέπεη λα θαζνξίζνπκε ηελ εκεξνκελία
απνζθξάγηζεο ησλ νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ ησλ ζπκκεηερόλησλ πνπ έγηλαλ δεθηνί, ζύκθσλα κε ην
αλσηέξσ πξαθηηθό θαη πξνηείλεη όπσο ε απνζθξάγηζε πξαγκαηνπνηεζεί ζηηο 08/06/2021 θαη ώξα
10.00 π.κ.
Ύζηεξα από ηα παξαπάλσ θαιεί ηε Ο.Δ. λα απνθαζίζεη ζρεηηθά.
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Η Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή αθνύ έιαβε ππόςε ηα αλσηέξσ, είδε ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηεο Ννκνζεζίαο
θαη κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ

ΟΚΟΦΩΛΑ

Θαζορίδεη ηελ εκεξνκελία απνζθξάγηζεο ησλ νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ ησλ ζπκκεηερόλησλ πνπ
έγηλαλ δεθηνί ζην αλνηρηό ειεθηξνληθό δηαγσληζκό γηα ηελ «Προκήζεηα θαη ηοποζέηεζε
προθαιιηεργεκέλοσ σβρηδηθού τιοοηάπεηα ζηο Αζιεηηθό Θέληρο Βέιοσ», ζύκθσλα κε 1ν
πξαθηηθό ηεο επηηξνπήο δηαγσληζκνύ ηελ 8ε Ηοσλίοσ 2021, εκέξα Τξίηε θαη ώξα 10.00 π.κ.
Η αλσηέξσ λα θνηλνπνηεζεί ζηνπο ελδηαθεξόκελνπο κε θάζε πξόζθνξν κέζνλ.
Η απόθαζε απηή έιαβε α/α : 146/2021
Αθνύ ζπληάρζεθε ε παξνύζα, ππνγξάθεηαη όπσο αθνινπζεί:
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ ΟΗΘ. Δ.

ΣΑ ΚΔΙΖ ΣΖ ΟΗΘ. Δ.
1.- Σρωγάδες Βαζίιεηος
2.- ηάτος Αλδρέας
3.- Γαιεβίγθας Γεώργηος

ΑΛΛΗΒΑ ΠΑΠΑΘΤΡΗΑΘΟ

4.- Κπεθηάρες Γεκήηρηος
Αθρηβές απόζπαζκα
Εεσγοιαηηό.O ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ ΟΗΘ.Δ
ΑΛΛΗΒΑ ΠΑΠΑΘΤΡΗΑΘΟ

