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Α Π Ο  Π Α  Κ Α 

Από ηο Πραθηηθό ηες αρηζ. 20/7 IOYNIOY 2021 ΣΑΘΣΗΘΖ  

                  ζσλεδρίαζες ηες ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ηοσ Γήκοσ ΒΔΙΟΤ - ΒΟΥΑ.- 

 

ΑΡΗΘΚΟ  ΑΠΟΦΑΖ   147/2021. 

  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 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. 

  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) ν θ.  Βνπδνύξεο Νηθόιανο, έηζη ππήξρε ε λόκηκε 

απαξηία. 

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

πξαθηηθώλ.          

Θέκα 5ο  : Περί έγθρηζες ηοσ πραθηηθού ηοσ ηρηκειούς οργάλοσ γηα ηελ απεσζείας αλάζεζες 

ηοσ έργοσ : «Έργα επεηγοσζώλ αληηπιεκκσρηθώλ εργαζηώλ γηα ηελ αποθαηάζηαζε ηωλ 

δεκηώλ από ηελ ζεοκελία ζηης 29 & 30/09/2018 ζηελ Θοηλόηεηα Διιελοτωρίοσ ηοσ Γήκοσ 

Βέιοσ- Βότας. 

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

ησλ κειώλ, όηη ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή κε ηελ ππ’αξηζ. 108 /2021 Απόθαζή ηεο [ΑΓΑ : 6Υ8Ω9Π-

ΞΞΓ], απνθάζηζε:  1. Δλέθξηλε ηελ αλάζεζε ηεο ζύκβαζεο έξγνπ : «Έξγα επεηγνπζώλ 

αληηπιεκκπξηθώλ εξγαζηώλ γηα ηελ απνθαηάζηαζε ησλ δεκηώλ από ηελ ζενκελία ζηηο 29&30/09/2018 

ζηελ Κ. Διιελνρσξίνπ ηνπ Γήκνπ Βέινπ-Βόραο», κε ηε δηαδηθαζία ηεο δηαπξαγκάηεπζεο ρσξίο 

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

πξναλαθέξζεθαλ, πξνϋπνινγηζκνύ 169.999,49€ (ΠΓΔ ΑΔ 572) θαη 

2. Δλέθξηλε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ αλσηέξσ έξγνπ, όπσο πεξηέρνληαη ζηελ ππ’αξηζ.  6/2021 

κειέηεο ηεο Γ/λζεο Σερληθώλ Τπεξεζηώλ & Πνιενδνκίαο ηνπ Γήκνπ. 

  Σν γλσκνδνηηθό όξγαλν γηα ηελ δηεμαγσγή ηεο δηαδηθαζίαο ηεο δηαπξαγκάηεπζεο γηα ηελ εθηέιεζε 

ηεο ζύκβαζεο ηνπ έξγνπ έρεη νξηζζεί κε ηελ ππ’αξηζ. 107/2021 Απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο. 

Γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ αλσηέξσ έξγνπ ,  εθδόζεθε ην από 20.04.2021 (21REQ008496083) πξσηνγελέο  

αίηεκα θαη ζηάιζεθε ε ππ’αξηζ. 3515/18.05.2021 πξόζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο πξνο ηηο  

ΑΔΑ: 99ΞΔΩ9Π-Θ2Α



εηαηξείεο  : α)Π..ΚΔΛΛΑΡΗ ΚΑΙ ΙΑ Δ.Δ. θαη β) θ. Βαζίιεην Μεηαθίδε , γηα ηελ ππνβνιή πξνζθνξώλ . 

 Σν ηξηκειέο όξγαλν πνπ νξίζηεθε κε ηελ ππ’αξηζ. 107/2021 Α.Ο.Δ. , ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ  

άξζξνπ 43 ηνπ Ν.4065/2019, ζπλήιζε ζηηο 01.06.2021 θαη αμηνιόγεζε ηηο πξνζθνξέο πνπ  

θαηαηέζεθαλ θαη έιεγμε ηα δηθαηνινγεηηθά ησλ αλσηέξσ. Σν όξγαλν ζπλέηαμε ηνπ  

ππ’αξηζ.1/01.06.2021 πξαθηηθό, ζύκθσλα κε ην νπνίν εηζεγείηαη ηελ αλάζεζε ηεο ζύκβαζεο ηελ  

εηαηξεία  Π.. ΘΔΙΙΑΡΖ ΘΑΗ ΗΑ Δ.Δ., ε νπνία πιεξνί ηνπο όξνπο ηεο κειέηεο θαη ηεο πξόζθιεζεο. 

  Σέινο ν Πξόεδξνο πξνηείλεη ηελ αλάζεζε ηεο ζύκβαζεο, ιόγσ ηνπ θαηεπείγνληνο, ζηελ εηαηξεία   

Π.. ΘΔΙΙΑΡΖ ΘΑΗ ΗΑ Δ.Δ.,  ε νπνία πξνζέθεξε έθπησζε 2% . 

  Η Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή αθνύ έιαβε ππόςε ηεο : 

 Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Ν. 3852/2010, όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη 

 Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 32 παξ.2γ΄Ν.4412/2016 θαη ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ Ν. 4065/2019 

 Σηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο ππ’αξηζ. 6/2021 κειέηεο γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ 

 Σν πξσηνγελή αίηεκα κε ΑΓΑΜ 21REQ008496083 

 Σελ κε αξηζ.πξση. 3515/18.05.2021 πξόζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο . 

 Σηο πξνζθνξέο πνπ θαηαηέζεθαλ ζπλνδεπόκελεο κε ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά 

 Σν ππ’αξηζ. 1/01.06.2021 πξαθηηθό ηνπ ηξηκεινύο νξγάλνπ ηνπ άξ. 43 ηνπ Ν. 4065/2019 

θαη κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε,  

Α Π Ο Φ Α  Η Ε Δ Η    ΟΚΟΦΩΛΑ 

 

Α. Δγθρίλεη ην ππ’ αξηζ. 1/01.06.2021πξαθηηθό ηνπ ηξηκεινύο νξγάλνπ γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ : 

«Έξγα επεηγνπζώλ αληηπιεκκπξηθώλ εξγαζηώλ γηα ηελ απνθαηάζηαζε ησλ δεκηώλ από ηελ ζενκελία 

ζηηο 29&30/09/2018 ζηελ Κ. Διιελνρσξίνπ ηνπ Γήκνπ Βέινπ-Βόραο». 

 

Β. Αλαζέηεη απεπζείαο ηελ εθηέιεζε ηνπ αλσηέξσ έξγνπ  ζηελ εηαηξεία Π..ΘΔΙΙΑΡΖ ΘΑΗ ΗΑ Δ.Δ.,  

κε έδξα ην Κηάην- 28εο Οθησβξίνπ θαη Κιεηζζέλνπο  - ΣΚ 20200,  κε έθπησζε 2%   θαη έλαληη  

πνζνύ 134.354,44€ ρσξίο Φ.Π.Α., ζύκθσλα θαη κε ηελ πξνζθνξά πνπ θαηαηέζεθε. 

 

Η απόθαζε απηή έιαβε α/α : 147/2021 

  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 

ΑΔΑ: 99ΞΔΩ9Π-Θ2Α
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